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ఖండ ఖండ సుధావర్షి 

కవి పండిత వాచనం 
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స్వాతం త్యోద్యమ చరిత 
(1860 - 1906) 

బ్గా 

రొంచయి తొ 



[ప్రథమ ముదణము 
1000 (పతులు 

ఆగష్టు 1977 

సర్వస్వామ్యములు 

రచయితవి, 

ఎ,పతులకు నా 

1) ముదిగొండ వీరభ[దమూ ర్తి 

18_6_675 

కులిశంపురా 

"'హెదరాబాద్--5 00967 

2) ఆఅం|ధ సారన్వత పరిషత్ 

తిలక్ రోగ్ 

_హెదరాజఖాదడ్_1 

వెల, రు 86_00 

ము[దించినది 

ఛీ వరలక్ష్మీ [పెన్ 

ఛై రతాబాద్ 

'హెదరాబార్-4 

ఫోన్ 84711 



హృదయుంగవుం 

1పజలకు అంకితం _పలంధం, 

విభిన్నదృుక్పథాలతో దీనికి సంబంధం 

కలక ఒక్కటే, కావ్య ఘట్టాలను కన్నులతో విన్నవారు 

సత్యనారాయణ,మాధవళర్మ సమయానికి లేరు 

కథ, వర్ణన, కల్పన 

పాలు, డికాక్ కన్, పంచదార 

శాయంలో దివ్యత్వం, కథలో నవ్యత్వం 

[పాణానిక్రైనా, (పతిభకై నా అప్పుడే ఆ(గగణ్యత్వం 

ఎన్నిచోట్టనో! తెంపు లేకుండా పరి్యిభమించింది 

ఎక్కడనుండి బయలుదేరిందో కథ అక్కడనే వి శమించింది 

సంవిధాన మొక “టెక్నిక్, సహభావులకు “పిక్నిక్” 

ఆదిలో ఆ_ర్థి,అంతాన స్పూర్తి 

అన్ని భావాలు అవయవాలు: ఉత్సావాం మూర్తి 

బొగ్గుగనిలో నిగ్గుదేరన వ్యజమూ లభిస్తుంది 

రాజకీయ ఉపన్యాసంలో రమణీయార్థ మూ భాసిస్తుంది 

ఆం|ధంలో “ఆనుష్టుప్పు' ఆవకాయతో పప్పు 

పద్యకావ్యంలో ద్విపద గద్యంకం టే మెప్ప్ర 

ఆందందు పాటింవబడలేదు ఛందోవ్యాక రణనియమాలు 

యెవరి శైలి వారిదే: యెన్నో పద్యాలలో 'కామా'లు 

పూర్వక విత్వంమీద పువ్పవర్షం కురిసే అబ్దం 

-ఆర్థాన్ని (పతిధ్వనించే శబ్దం 



“Sound echoing sense 
mind reckoning at once 
Sense revealing Sense 
Soul recurring 07 Pounce 
రామాయణంతోపాటు [(పజారాజ స్థాపనారామాయణమూ తెలిస్తే (పీతితోపాటు లోతులు వెతికే క కీ మొలిస్తే వర్తమానకవనంలో ఖావిక్రోస్ట [తవ్విన గుర్తులూ కనిపి స్తవి పఠించి చెప్పు నేస్తం: శరించక' పొరపాటు సర్దుకొంటుంది యీ వాస్త. 

ముళనీశ మూ 



వందణ దవ్వ స హోాయుకులు 

ఆంధ్యపదేశ్ పభుత్వం 2000-00 

ఆం|ధ|పదేళసాహిత్య అకాడమీ 2500-00 

శ్రీకండెవేంకటనారాయణగు ప్రగారు Coalmerchants,సీకిం దాఖాద్ 2561-00 

థీ జూలూరి వీరేశలింగం గుప్తగారు, సికిం|దాబాద్ 250-09 

శ్రీ జి. పుల్లారెడ్డిగారు: మాదరాబాదు 250-00 

Amar Chithunds, Secunderabad 216-00 

(శ్రీ ఆకారపు రాజచెన్న విక్లేళ్యర రావుగారు, వరంగల్ 216-00 

Messers Seshadri And Company, 

Forest Contractors, warangal, 216-00 

శీ దివాకర్ల వేంకటావధానిగారు, హైదరాబాద్ 200.00 

(శ్రీ కరుటూరి సత్గనారాయణగారు» As$s$itant Commissioner, 

c కర్నూలు 200-00 

శ్రీ నాగిళ్లలింగం, మాణిక్య రావుగారు, 

సిల్కునూలుజరీవ ర్రకులు, సికింద్రాబాదు 200-00 

శ్రీ బుక్కా వీరేళంగారు,సిల్కునూలు జరీవర్తకులు, సికింద్రాబాదు 200-00 

శ్రీ గంప వేంకటయ్యగారు, Yarn Merchants సికి-్యదాబాదు 15 1-00 

డా॥ వి, శేషగిరిరావుగారు, Bye 5080121154 కరీంనగర్ 150-00 

శ్రీ కందుకూరి శివానందమూర్తి గారు, నయీంనగర్, హనుమకొండ 116-00 

శ్రీ సము(దాల నాగభూషణంగారు 

Principal §.V T College, కరీంనగర్ 118.00 

(ఫ్రీ రాజరాజేశ్వర (పభుత్వ కళాళశాలసౌపితీసమితి, కరీంనగర్ 1183-00 

శ్రీం విశ్శేశ్వర సంస్కృతాంధ్ర కళాశాల పాలకవర్గం, వరంగల్ 118.00 

(శ్రీ దు ర్ధేక్వరమహిళాసంన్కృతా౦_ధ కళాళాలపాలకవర్గం; వరంగల్ 116.00 



లీ భూపతి సోమలింగంగారు, వరంగల్ 
16-00 ఠీ వెని సెట్టి చందశేఖరంగారు, వరంగల్ 116.00 (క్రీ తోట భ|దయ్యగారు, వరంగల్ 
116.00 (ఖీ కొండూరి శేషయ్య లింగంగారు, వరంగల్ 116-00 ఛీ కొండూరి జగదీశ్వరయ్యగారు, వరంగల్ 116-00 (0) విడియాల పుల్హయ్యగారు, పొగాక్రువ _రకులు, వరంగల్ 116.00 శీ కాసుకంటి రాజేశ్వర రావుగారు, Advocate, వానుమకొండ్ల 116.00 89 తమ్మన సీతారామాంజనేయయలు అండ్ కంపెనీ, వరంగల్ 116.00 శీ పెండా వెంకటరత్నంగారు, ౦౦56 tax Practioner, ఏలూరు 116-00 కీ) మాదిరాజు రాంకీషన్ రావుగారు, ౪02 6, ఖమ్మం 116.00 డా॥ దమ్మాలపాటి రామారావు గారు, ML.A., విజయవాడ 116.00 (శ్రీ M.P, సదాశివరావు గార్డు - 

National Steel Industrial Estate, విజయవాడ 116.00 డా ముక్కామల అమరేశ్వరరావుగారు, గుంటూరు 1186.00 (శ్ర అంబడిపూడి శివశంకర పూర్ణానందశాన్రీగారు, చినమక్కెన 

(గుంటూరు జిల్లా) 116.00 క్రీ జి శ్రీ మాదలలక్ష్మీకాంతంగారి భార్య రాజ్య లక్ష మ్మగారు, మాదల 116.00 D. Rama Rao And Company, Guntur 116.00 శ్రీ జూపూడి నరసింవోరావుగార్పు, ఖమ్మం 
1165-00 $9 జూపూడియజ్ఞనారాయ్యగారు, Advocate, M.L.C. గుంటూరు 101.00 థ్రీ, కృష్ణమూరి గారు, Auditor, ఖమ్మం 
101.00: (శ్రీ గుని కెట్టి నాగలింగంగారు, వరంగల్ 
101.00 భ్రీమతి పబ్బతి శంకరలక్ష్మిగారు, వరంగల్ 
101-00 రీ భండారు చం దమౌశీశ్షర రావుగారు, Advocate, వరంగల్ 101_00 రీ యంసాని కృవష్షమూరిగారు, వరంగల్ 
101.00 లీ లింగమల్లు శ్రీ రామ పసాద్గారు, ఏలూరు 101-00 థ్రీ యడవల్లి శివరామకాన్త్రిగారు, Advocate, హైదరాబాదు 101.00 



తాడికొండ వీరభ్మదయ్యగారు, Advocate, హైదరాబాదు 
స త్రిరెడ్డి వేంకటరెడ్డిగారు, Advocate, హైదరాబాదు 
బి, సుభావణ్ రెడ్డిగారు, Advocate, పాదరావాదు 
వేదుల జగన్నాథరావుగారు, Advocate, పాదరాబాదు 

101-00 

101-00 

101-00 

101-00 
ree G.S Madhava Rao garu, Ghartered Accountant 

Hyderabad 

క్రీ యమ్ రామమోవానరావు గారు, Ad౪౦౯2t6, సికీందరాబాదు 

Sree Nerlakant1 Lakshmayya And Brothers, Petrol 

H.P Dealers, Hyderabad. 

101-00 

101-00 

101-00 

థీ బచ్చు వేంకయ్యగుస్త గారు, వెండి, వాల్మోరా ఆయిల్ వ్యాపారస్థులు, 
హైదరాబాదు 

& Yv. ఆంజనేయులుగారు, Advocate, హైదరాబాదు 

(థీ కొక్కొండ జ్ఞానేళ్వరరావుగారు, క 56, 1.2.3. మైదరాబాదు 
Venkata Ramana Banaras Silk House, Secunderabad 

Sree Gajanand Yarn Trading Company, 

Secunderabad 
Sri Kalva Yellayyagaru, for నల Krishna Tradimg 

Company, Secunderabad, 
శ్రీ) సిద్దంశెట్టి ఈశ్వరయ్యగారు, సికిందరాబాదు 

(త్రీ కె, పులయ్య నాయుడుగారు, సికిందరాబాదు, 
&® CH నారాయణగారు, సికిందరాబాదు, 

Sn SK Nagulugaru, Goal Depto, Secunderabad 
(ఫీ తేలుకుంట సత్యనారాయణ ఆండ్ సన్సు, సికిందరాబాదు 

థీ గాడేపల్లి జగదీశ్వరయ్యగారు, సికిందరాబాదు 

Sree Lakshmi Textles Company, Secnuderabad 
థీ జవ్వాజి రామారావు గారు, సికిందరాబాదు 
(ఫీ KY నందకుమార్ గారు, సికిందరాబాదు 

101-00 

101.00 

101-00 

101.00 

101-00 

101-౮0 

101-00 

101-00 

101-00 

101.00 

101-00 

101-00 

101-00 

101-00 

101_00 



అధినందనం 

ఈ కావ్యము దణమునకు ఆర్థిక సావాయ్య మొనరింద్రిన అం|ధ|పదేశ్ 
పభుత్వంవారికి, ఆం|ధ|పదేశ సాహిత్య అకాడమీ వారికి, 

ఈ [గంథము[ దణమునకే కాక మదితర (గంభము[ దణమునకు కూడ 
ఆర్థికసావోయ్య మందించిన పట్టికలోని అందబకు, 

తాము |దవ్య మిచ్చుటయే కాక పలువుర చేత నిప్పించిన డా॥ దివాకర్ణ 
'వేంకటావధానిగారికి, (శీ తాడికొండ వీరభ| దయ్యగారికి, (శ్రీ కండె వేంకట 
నారాయణగు ప్రగారికి _ శ్రీ నాగిళ్ళ మాణిక్య రావగారికి, వరంగల్ వాస్తవ్యులు 
శ్రీ భండారుచం, దమౌశళీశ్యర రావుగారికి, జాతీయసాహిత్య (పదార ఆస కు కైన 
అడ్వకేట్ శీ) భండారు సదాశివరావు గారు, శీ) ముదిగొండ శంకరళాన్రిగారు 
మున్న గుఆ_ప్తవర్గమునకు, వరంగల్లో నాకు స్వగృవాము లేని లోటుదీర్చిన శ్రీ 
(తోవగుంటసీ తారామస్వామిగారికి, క రీంనగరంలోని UP. సుబ్బరాయశా న్ర్రి గారికి 

కాగితమను సరస మైన వెల కొసంగిన “సిరిపూర్ పేపరుమిల్సు” వారికి, 
(గంథ మును ముదించిన “శ్రీ వరలక్ష్మీ (పెన్ అధినేత సుభాష్ 

చందకు, ఆర గుడ్డని అసవోయుడ నొటచే దొరలిన అచ్చుతప్పులను పరిశీలించి 
చూపించిన కవిశేఖరులు (శీకరుటూరి సత్యనారాయణగారికి, 
ఈ (పజాకావ్య మున [పశిఖండ కవితా పరిచయ వ్యాన సంయుతముగా 
| పకటించ వలసినదే. అని పట్టుబట్టి నూత్న పద్ధతిలో పుస్తకళోభను విస్తరింపించిన మిత్రులు [శీ గోపాల చ కవ ర్తిగారికి, [ళీ కుందు ర్రిగారికి, 

కథకు సవోయపడిన ఆం|ధాంగ్లేయ గంథముల రచయితలకు, 
ఇందు ఖండ ఖండ కవితా పరిచయవ్యాసవిరచన మొనరించిన కవి 

“పండితులకు, 

ఈ కావ్యమునందలి ఎక్కువభాగము “ఆంధ్ర పదేక్” ప్మతికలో 
[పచురించిన (పభుత్వ సమాచార పౌర సంబంధ కాఖవారికి, కొన్ని ఘట్టాలు శపసారం చేసిన “ఆలిండియా రేడియో” వారికి 

నా కృతజ్ఞతాపూర్వక అభినందన ములు, 

ముదిగొండ బీరోల (దోమూర్డి 



విషయసూచిక 

ప్రతిఖండ కవితా వరిచయ వ్యాసములు 

(2) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

{10) 

(11) 

02 

(18) 

(14) 

(15) 

(18) 

(17) 

(18) 

హోళీఖండము 

కుమారసంభవఖిండము 

శెౌరఖండము 

రానడేఖండము 

ఫాడ్కే ఖండము 

హైదరరాళాద్ ఖండము 

దయానంద ఖండము 

కాం|గెస్ఖండము 

పరమవహాంసఖండము 

వివేకానందభఖండ ము 

లోక మాన్యఖండము 

అరవింద ఖండిము 

భవానీమందిరఖండము 

ఇంగ్లాండ్ ఖండ ము 

బెంగాల్ ఖండము 

ఉద్య మఖండము 

స్వరాజ్యఖండము 

ఫుటి-నం ఖం 

1-5 

6.91 

2249 

44.78 

717-94 

956-115 

116.184 

165-171 

178-198 

194-209 

210-238 

287-266 

267-809 

810-840 

841-857 

858-894 

895-4382 

488-450 

45 1-End 



DR. ౩ GOPALA REDDI GARU, 
President 12-4-1977 

AP. Sahitya Akademy, Hyderabad 

KSHAMA KHANDAM 
(కూవము ఖండము) 

Sri Mudigonda Veerabhadra Murthy 1s one of our old gu- 

He has many poetic compositions to 

his credit and some translations from Sanskrit. He 1s known 11 

lterary circles of Andhra Pradesh for a long time 

Heisa pairiot and a freedo fighter, He 15 07 engaged 
in writing a modern Epic 10 the itional style of poetry కి 

arc 

political ulses ito customary style 

of poetry, Instead of themes from 1nSpira- 
tion from the people and describe tt 

People with their asf 1 disappointme: 

1 source of inspirati- 

on [0 poets, 1 insight They are the 

stage N ఏ కమి 
their ner wealih of feelings and emotions Life 1s complex with 

iem should always 

Sri Murthy’s latest book 1s entitled ‘“‘Vandemataram” and 

tt ‘Kshama Khandam’ describing the 

harrowing tales of Famine due to drought 
conditions 18 aggravated by businessmen and officials dealin 

with food distribution 

Lakhs of people died of starvation in oar country in ouf 

own living memory’ that 1s one of the black chapters of British 

admumistration in India 

Sri Murthy dealt with the theme deftly and in clear langu- 
age. I commend the chapter and tbe book to the discerning pub- 

110 of Andhra and I hope they will 
th contemporary ie author on his work, 



BH. KRISHNAMURTI GARU 
B A, (Hons.) (Andhra), M.A , Ph.D. (Penn) 

professor & Head Hyderabad 

Department of Linguistics 16-4-77 
Osmania University 

(శ్రీ ముదిగొండ వీరభ[ద మూర్తిగారు తాము రచించిన *వందేమాతరం' 
కావ్యంలో |పథమఖిండానికి పరిచయవాక్యాలు రాయ మని కోరారు. ఇతర 

ఖండాలకు వేర్వేరు పండితులు రాస్తున్నారని అన్నారు. ఇది నౌ యోగ్యతకు 

మించిన పని అని చెప్పినా “కాదు, గూడదు' రాయా లన్నారు. వారికి నామీద 
ఉన్న ఆదరాభిమానాలకు కృతజ్ఞత చెప్పుకొంటూ మొదటిఖండం చదివినమిదట 
నాకు కలిగిన అభ్మిపాయాలను కింద పొందు పరుస్తున్నాను, 

ఈ ఖండంలో మొదట అవతారిక ,తరవాత వంగదేళ ౦లో నీలి పెరుపండించే 
.రెతులతో తెల్లవారికి వచ్చిన పేచీ, వర్షాభావం వల్ల దుర్భిక్షం, "గదాధరభ టర్టీ” 

పీడిత పజలకు చేసిన సేవ, 'దాదాభా యనౌరోజీి'వదాన్యతమొ,వి వ శ్రైతాలు ప్రధా 
నంగా బెంగాలులో వచ్చిన కరువును నుమారు నలభై వద్యాల్లో వర్ణించారు. 

అవతారికలో వసుచరితకౌరుడు “మహి మున్ వాగను కాసనుండు' ఆనే 
పద్యంలో ఆం్యధకవుల పేర్లు కలిసివచ్చేట్టు శ్లేషించి రాసిన తీరును జ్ఞప్తికి తెచ్చే 
పద్యాలు కొన్ని (శ్రీ వరభ్యద మూర్తిగారు రాశారు ఊదా -*నాయని చెప్పికో! 

దగినవా' డొకండు' (14 అంటే నాయని సుబ్బారావుగారు. వీరి అభిమాన 

కవులు మ్మితులు జాబితాలో సర్వ శ్రీ విశ్వనాథ సన్నిధానం, రామా 
నుజరావు, మొ॥ వాళ్ళు ఉన్నారు 

ఇటీవల సాం|పదాయిక చృందస్సుల్లో దేళశచరి తను కథనాత్మక కావ్యంగా 

రాసినవారు అరుదు బహుశా “శివభారతం” 'ఆం|ధ్రపురాణం' తరవాత శ్రీ వీరథ ద 

మూ ర్రిగారి రచనే ఆకోవకు చెందింది కావచ్చు శ్రీ మూ _రిగారి పద్యాలను వారి 

చేత చదివించకు వింటే చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది ఈ వయస్సులో గూడా 

వారిది కంచుగొంతు. 



(2కు 

కరువు వర్ణనలో ఆముక్త మాల్యదలోలాగా సహజో క్రి చక్కగా కనిపి ఎస్తుంది(5 4.59): ఉదా; 

6 పల్లెటూరినుండ్రి పట్న వాసమునకు 

బతుకు తెరువుకొ అకు బడుగు చేర 
వానికన్న మున్నె భాగ్యవంతుడు చేర 
నడిమిరకము _రెతు నడువలేడు *" (59) 

శామకాభంలో సర్వజీవులకు వచ్చిన (పళయాన్ని వరించిన సీసపద్యంలో - చివర 

“కన్న భూమాతయే తన కడుపు నెక్టా 
గొట్టి సృష్టిని లోగొన్న గుటు శెలిన ”' చ రు 

యు 

అన్న పాదాలు అల్పాకరాల్లో అనల్పార్థరచనను (ప్రదర్శిస్తాయి. వర్ణ నలో పూర్వకవృల రచనల్లో గోచరించని కొత ఉపమానాలు, ఉత్పే9క్షలు (త్రీ మూర్తిగారి (వతిభకు (పతీకలుగా కనిపిస్తాయి ;ఉదా: 

ఆకొశం శివాలయంలాగా ఉందిట, “చిబుమొగిళ్ళు విభూతివండుో 
యా 

4 వీరభ్యదమూ ధ్ర గారు శెవులు) స్నానీయజలమ్మ్ముమాట శంకరు డెలుగున్ ” బహుశా నీళ్ళు లేక (పేజలు ఆభిషేకాలు మానేసి ఉంటారు; గంగ ఎక్కడన్నా ఉంతే తనన తిన ఉన్న దని $వుడితే 
“అందుండి శీతాద్రి, ఇ 
కారం, 

తెలినీ ఉండాలి. 
“మొ, వాటికి చేరినట్టు [పజలకు ఆధారం లేదని చమ 

తెల్టమబ్బులే కాని నల్ల మబ్బుతునక గూడా కనిపించటం లే దనటానికి; "మందలుమంద లావు లొక మబ్బును గేదెయుకాద యేవియన్ 
బిందువు రాల్చవుం బయను, వీడువడైన్ వ్యాదయమ్ము భూమి..? 

(45) 



౧8 

బెంగాలులో ఏమోగాని తెలుగుదేశంలో గేదె ఎండిపోతున్నా కౌస్తోకూస్తో ” 

పాలిస్తుంది; ఆవు అలా ఇవ్వదు.కవిగారి ఈ అనుభవం పెపాదాల్లో (పతిబింబిం 

చింది. హృదయం, భూమి గూడా “బీడుపడెన్' అనే ఏక కియతో సమన్వయించ 

ఠం రమణీయంగా ఉంది. 

అన్నిటికన్నా దేశ్యపదఘటితసమాసాలు వీరథ దమూ ర్తి గారి రచనమీద : 

తిక ,_నశిల్ప పభావాన్ని తెలియజేస్తాయి; ఉదా: 

ఉమ్మితడికన్నుల్ (54), అంపపువంతెన (89) రాచవెజ్ణ (64) 

(అంచే గవర్నమెంటు డాక్టరు!),ఈరువు ముక్కలు (74)-- ఈ 

చివరి మాటను (ఈరువు) తిక్కన ఒక్కడే ఒక్కచోట మాతం. 

ఇాడాడు, 

ఇంత పెద్దతనంలో గూడా ఓపిగ్గా రాసి ఈ దేశభ క్తికావ్యాన్ని తెలుగు : 

కారికి అందించినందుకు శీ వీరథ|దమూర్రి గారిని నేను అభినందిస్తున్నాను... 



ఉభయ వాక్ |పౌఢి 

వద్మ(క్రీ, డాః సి నారాయణరెడ్డిగారు 
డ్ 

Professor Of Telugu, Hyderabad 
Osmania University 22-4-77 

'వందేమాతరం” ఒకజాతి గుండేలో నుంచి ఉబికిన నినాదం. ఒక 

అస్వతంతవ్యవ సను వేళ్ళతో కుద్దాలించిన ఉద్చోధం, ఆ నినాదం, అఉద్చోధం 

ఒకనాడు మేషకంరాలకు కంరీరవత్వాన్ని సంతరించినవి ఆదే నినాదం, అదే 

ఉద్చోధం ఈనాడు ముదిగొండ వీరభ[దమూ ర్తిగారి కలంలో చొరబారి కావ్య 
కవాటాలను తెరుస్తున్న వి 

ముదిగొండవారి వాణి (పతిభానవోఢం, వ్యుత్పన్న తా పౌఢం ఆ 

(పౌఢి ఉభయవాబ్నిరూఢి కావ్యావతారికలోనే “శ్రగోఖేలు' అంటూ ఇష్టదై వత 

స్తవం ఎత్తుకోవడం తోనే మూర్తిగారి ఆమరవాక్ | పౌఢి ధ్వనిరమ్యంగా సాశాత్క. 

రిస్తున్నది 

“క్రీగోఖేలు భజన్న రేం|ద్ర తిలక | శేయస్సచాచానసం 

వేగిన్ | తాతసురేందు ౫ లజపతిన్ (పీతారవించాకు ర 

తోగర్య్వఘ్ను దయామయున్ పరమవాంసాప్పున్ మవోదేవు నెం 

తో గొల్లున్ ధృతచం [దు బో చిబలవంతున్ భారతున్ జేయగా” 

పోతన్న "శ్రీ కైవల్య వదంబు” లోని వస్తుధ్వనిని పుంజీకరించుకున్న 
పద్య మిది. ఆది భాగవతపరం ఇది పాశపతవరం. కవి ఇష్ష దై వ మెన 

శివమే కాదు ఇందులో ఉన్నది? భారతజాతీయవిమోచనశివకరమూ రు లెందరినో 
స్సురణసుందరంగా (పతిలింబిస్తున్న పద్యముకురం, “గోలి శబ్దంలో గోఖలే, 

“న కేంద తిలక "పదంలో వివేకానందుడు, తిలక్, “తాతను కేందు9)' నిలో 

నురేందనాధ్బెనర్లీ,' పీతారవిందాతుని లో ఆర విందుడు, 'దయామయున్ 'లో 



౧౫ 

దయానందసర న్యతి “పరమవాంసాప్యున్*? లో రామకృష్ణపరమవాంస 
“మహోదేవున్ 'లోమహాదేవ గోవింద రానడే, *“'ధృతచం|దున్ *లో దాషరబంధాల 

చం| దయ్య,“బలవంతున్ 'లో వాసుదేవబలవంతభడ కే, చేతనా కేతనాలుగా కదలాడు 

తున్నారు, ఇది వందేమాతరం కావ్యానికి ఎంత సమచిత మైన వస్తునిర్దెళ మో 

వేరే చెప్పాలా? 

ఈ నిర్దేకం ఇంతటితోనే ఆగిపోలేదు, అవతారిక అంతటా సమకాలీనకవి 
పండిత సమభినందన స్పందకంగా! సాగిపోయింది 

వంగదేశం రంగవానంగా కామభఖండం' రూసొందింది. ఈ ఖండంలో 

మూ ర్రిగారి ఉభయవాక్ |పౌఢి, పరిణత భావరూడి పంతాలుపోయినవి, 

తెల్లదొరలు సేద్యగాం[డను “రా స్కెైల్ఫ్” అన్నారు, అప్పుడు పాలిత 

సరం అన్నది “ఏదో గనమెన చాన బిరుదున్ దయచేసిరి మా క చేల? 
మీకే గయికొండయా! తగుదు రెంతటి కై నను దేనికై నను” అని, ఈ 
పొడి మాటల్లో ఎంతటి కడలిగర్గన ఉన్నదో! మరి వంగియజనత కోప్మోదిక్త 
మెతే పరిణామం! 

*'దూకును వ్యా ఘి వంగ(వజ లత్యీభూతహూణాస్య మె” 
వీరభదమూర్షిగారు పద్యంకోసం పద్యం |వాయరు చెప్పదలచుకున్నది 

మరందకోళంలా చిప్పిలితేనే, |పతిపదం ఛావాస్పదంగా వావణిల్లితేనే కల 
మందుకుంటారు 

స ర్క్బాతాంధభాషాపురాకావ్యయోషా సర్వకామనీయకాన్ని సంపుటిక 
రించుకున్న వీరభ్యదమూ ర్రిగారి కృతి, సమకాలీన సామాజికచేతనను కూడా 
సముచితంగా సంతరించుకోవడాన్ని అభినందిసుంది ఈ తరం, 

“వందేమాతరం” 



హోరీఖండ నమీత 

శ్రీ అన్నా పగడ శ్రీరామమూ గ్రిగారు వీంగళ॥చై [త శు॥న_ప్రమి 

MA (Ling) M.A (Tel) BL. భాగ్యనగరం 

ఈ కాలపు సం|పదాయకవులలో (భ్రీముదిగొండవీరభ|దమూ ర్తిగారు 

మహాకవులు వీరి యీ “వందేమాతరముో మహాకావ్యము కవితయమువారి 

మహాభారతము [పాచీనకావ్యములలో నెట్టిదియో యాధునికకావ్యములోనిదియ 

నట్టిది ఇది స్వాతయ్యత్యమహాఖారతము. ఈ యాభునికమహాభారతమునకు 
వీరిచే రచింపబడి యితఃపూర్వము ముదింప( బడిన “భారతస్వాతం_ త్యసం గా 

మము” అదిపర్వము, 

“కవివృషభులు మవోకావ్య"' మనిన భారతము రెండురాజవంశ ముల 

చరి త.ఇది భారతదేశ [పజల చరిత, అదితెలిసినంతలో తెలు(గులోనాదికావ్యము 

ఇది జాతీయకావ్యములలో నాదికావ్యము అది యితిహోసము ఇది మన నిన్న 

మొన్నటి చరిత, “శివభారతము” “రాణా[పతాపసింవచరిత”' మున్నగునవి 

చారి తకకావ్యములు, కనుక నిది జాతీయ కావ్యములలో నాదికొవ్య మనుట నిర్వి 

వాద మనుకొంచును, 

సం పదాయక విత్మమున కివి రోజులు గా వని విద్వాంసులు దిగులు 

పడుచున్న యీ సమయమున సీ కావ్యము వచ్చుట యమావాస్యనా(కు పూర్ణ 

చందుని జూచిన ట్లున్నది. వేయి సంవత్సరముల వయస్సు గలిగిన తెలుగు 

పద్యశిల్పసుందరి యీక విచేంతిలోనితృ్యయొవనవతి యనిపించుకొన్నది సరి[క్రాత్ర 
యందములు దిద్దుకొన్నది కొన్ని యొయ్యారములు నేను చూపేదను మిగిలి 

నవి మీరు చూడు(డు. 

ఇది హోలీఖండము స్వాతం తోకిద్యమపురో జులలో నొక హోలీపండుగ 
యిట్లు జరిగినట్టు కవి చితీకరించినా(డు. ఇది యొక మనోవరకల్పన ఆనొట్ 

పాళ్ళాత్యపరిపాలకుల మనోభావములు భారతీయులను గూర్చి, భారతీయా 

స్వాతం తాక ర్లతనుగూర్చి, తమ పాలనమ యొక్క- యావళ్యక తనుగూర్చియు, 



౧౭ 

వ్యంగ్యరూపమున నిందు వివరింప(బడినవి పగటివేషములు [పవేశ పెట్టుటలోని 
యీ మహ త్తరకావ్యపయోజనము ్ఞామ్యముగ నెరవేరినది. ఈ దృశ్యమునకు 
వంగభూమి రంగభూమి యెనను పగటివేషము లాంధదేశ్యములు. కవి 
యాంధధుడు కనుక నిది సహజము. 

ఈ జాతీయమవి కావ్యమును పరించినంతనే మన క్రీ [కింది కావ్యశిల్బాంళ 
ములలో! (ఐత్యేకకాము[ద్ర గోచరించును 

1 కథాకథనము. ఇది కథను. జెప్పెడితీరు ఇది రెండువిధములు, 
[పత్యక్ష విధానము పరోక్షవిధాన సట మొద 
టీది పాాతముఖమునం జెప్పించుట రెండవది ఈ కావ్యవిశేష మేమనంగా 

నీ రెండువిధములు మేళవించుట _ హోలీఖండమున పండుగవేడుకలు' 
మొదటి విధమును పగటివేషములు రెండవ విధమును గలిగియున్న వి, 

“నిఖలపళుపతీమృగముల నిస్వనములు 

చేసి కామదావోర్థము మోసినారు 

మొద్దులను కొంద, జొక తెగ మొనసి రాజ్య 

వీదులు పగటి వేషమ్ములు వేసినారు ” 

ఇందు మొదటి విధమునకు జెందిన శిల్పము ధ్వనియు క్రముగ నున్న ద “మొద్దులు” 

అను శబ్దము కేవలము కటైైలకే కాక తెలివి లే; మొద్దులను గూడ ధ్వనించూ 

చున్నది జరుగునది కామదహనమే కాక పాళ్చాత్యపాలనదహనముకూడ పగటి 

వేషములు రాజకీయవిదులు వేసిరి ఇందువా(టి (పభుత్వవ్యవస్ధ పెని నిరసనము, 

జాతీయభావ పబోధము ధ్వనిరూపమన సూచింప బడినవి మొదటి విధము 
నకు( జెందిన కథాక థనశిలృమునకు( ఐయి పద్యము సారవంత మైన యుదావా 

రణము, దానిని ధ్వనిమంతము చేయుట విశేషములో విశేషము 

“కావల నాంగ్లు లేలు"బజగమ్మున నంచు 'వు నేనుసాపాబఐ 

న్నా! వచియింవవేమె! యిని స్వాపుని'జ క్రయ" చూడనాత డ 

చ్చా!వివరింతు మా గురువునంతతివారిని సంవిదించి నా 

భావము నాంగ్ల్గులేలుటయొ భారతమున్ మరి యొవ్వ కేలుటో” 

ఈ పద్యము రెండవ విధ మైన కథనశిల్పమునకు( (బితీక. భారతమును నాంగ్లూ 



౧౮౮ 

లేలవయునా? లేక్ష యెవరేలవలయ? నని. యొక మవామ్మదీయ ( డమచున్నాడు 'థారతీయు6 డేలవలె నని చెప్పుట కిష్టము లేదు. వెగా గరువ సంత తివారిని సంపదించున(ట్న ఆ గురువు జిన్నా యేమొ! ఇందులో జర గంటోవు భారత విళజన కథకు బీజము వేయండినది. 
గు. కావ్య శిల్చాంశము లలో రెండవది పా తపోషణము, వైనాఫయి యెన 'లిట్టనువేషమును వేసి వెకి నాంగ్రపాలనగుణములను వాని వైన దోషములను వింగ్యముగం జూప్పట కథా పయోజనమునకును, పాత హోష ఇమునకును సరిపోవు చున్నది, “లచ్చా! వివరింతు నని హుస్సేను పలుకట సావమ్మదీ య లకు సహజ మైన యూతపదమును (పయోగించుటయు నిది పద్యమన నిముడ్బొటయు నొక గుణము, 

“మాచే భారత్ర మాదుకేోబడనిచే “మెగాడ్ !” ఫురారీత్రి వ న్యాచెతన్యము తాండవింవదొక్రొ! పిండారీల గుంవ ల్ మిమున్ టోచన్ రారొకొ! మీవి కుత్తుకలు కొత్తుల్ వారి వౌచ్చున్ “సపోజ్ 
మా చిద్విద్యను ముక్కానేర్చు మవుడేమౌ? నిందు సద్విద్య తో ,* 

ఇది యాంగ్లయుని వేవమున నున్న యతనిచేతం ఐలికింపంబడి 5 పద్యము, వందలి యన్య దేళ్య ములు వాశ్రవహారిక ములు, పాత్రకు గడుంగడ. సముచిశములు, త్మ లలి ఈ కావ్యము (సన్న క థాకలిత మైన యర్థయు కక్తికిని, 
నశరరమ్యతకును( దుల్య|పాధాన్య మిచ్చినది, 
ఒశెలి యన్నను శయ్య యన్నను నక్షరరమ్యత 
యన్నను, నా దృష్టిలో. వర్యాయపదములు,. జవియొక్క వ్య క్రిత్వమును తన కవితా చిలి పకటించును. కవికి శైలీ యొక ఛాయాచి[తము, ఆది లేని వాండు మృతక'వి, ఈ కవి వ్య క్రిత్వమ. [దలు పద్య పద్యము నం బడియున్న వి, తెలు(గుపద్య మొక సువర్ణమందిరమ , వేయి సంవ “తర ములనుండి నన్నయ మొదలుకొని విళ్ళునాథభవఅకు నెందతో శిల్పులు నగ మేలు చెక్కి పోయిరి. అయినను సమా వీ యన్నది లేదు, శ్రీముదిగొండ కూడ శ్షేయివేసినాడు. కథనుబట్టి, భావమునుబట్టి, ప్యాతనుబట్లి, శైలికి రూపఖేద 'మేర్పడుచుండును, తత్సమపదముల యొక రక మెన మేళవింపునుబట్టి, ము శసమానముల పొదిగింపునుబట్టి, తద్భవధేశ్యముల యిమిడికనుబట్టి, పద్యము 



౧౯ 

యొక్క యెత్తుగడనుబట్టి, ముగింపునుబట్టి, ఎలి పలు నొయ్యారములు పోవును. 

వీనిని వర్గీకరించుట వివేకించుట యిచ్చట పరిమిత స్తానికములు. శైలి యొక 

నాట్యనుందరి యై యీ కావ్యమున ననేక భంగులు (పదర్శించినది 

వర్లనశై లి, వసంగశైలి, సంభాషణశైలి, సూ[తక్రైలి, యని నాలుగు విధముల 
వర్గీకరింపవచ్చును అన్ని కావ్యములలో నన్ని విధములు కనిపింసవు, ఇతి 

వృత్తము దానికి? దోడ్పడవలయును తిక్కన సోమయాజిగారు తమ మవో 

భారతమున బయి నాలుగువిధములు పరశక్షతభంగుల( (ఐదర్శించిరి వందే 

మాతర మీకాలపు మహాభారతము ఇందుగూడ నన్ని విధములు యథాస్థానమగ 
(ఇదర్శింపబడినవ, కొన్ని యుదావారించెదను. 

' “ఇమ శ్వతవలాళపీతముఖవర్షాక్తాంగమై ఘీంక్భతి నేమ 

స్నీ గనినాదహూతమిథమై"” అనునది వర్శనోచితై లికి, బతాకము. 
ఈ పద్య కుసుమములోని (పాబంధిక సొరభము విద్వజ్జను లా ఘా 

శింవగలరు, 

“దేవుడు మమ్ములన్ భరతబేళము నో మెడు శాంతిదూతలన్ గా 

వెలయించు పూర్వము” అనునది |వపంగశై లికిని, 

కావలె నాంగ్లు లేలుజు జగమున నంచు వుసేనుసాపాబన్నా 
వచియింవవేమె! యని” యీ వద్య మంతయు భిన్నపా[తల నంభా 
మళ౮ావై లికిని; 

“తన వెత్తనమునం దాన 

పైని బొందిన నేమి నరుడు చితింపడి”' 

-అను ఈ పద్యము సూత శై లికిని మకటములు, 

(పాచీనా ల౦కారికులు కొందయి కావ్యాత్మ యలంకార మనియు 
కొందు వ[కో క్రియనియ, కొందఅు రసమని యు, కొందణు ధ్వని యనియు, 
చసెర్భాతించిరి, ఇది సాహిత్యసిద్ధుల |పవచనము. సాధకుని భాషలో నే నొక 
మాట చెప్పెదను కళాత్మక భావపకటనము (7౬:00 Express10n) ఉన్న చో( 
జై వన్నియ నందే కన(ఖడును. 



౨౦0 

“ఏమి తెలియు మీకు నెన్నెన్ని వంకరల్ 

పోవునో కవిత్వమును | పభుత్వ 

మున్న దున్నయటులు కొన్నింట ననరాద 

యనిన శిఖర మందుకొనవ యవ్యి”' 

కవి యీ పద్యమున వక్రో క్రై పా ధాన్యము చెప్పినారు డీనిని వారు తమ కావ్య 

మునందు( (బదర్శెంచినారు కవియు. (ఐభుత్వనేతయు వ కో క్రి పయోగింపవలె 
ననును ఇందలి పూర్వార్థములో భంగశ్లేషము “వదసోమనై వచేత్ పృథ 
గర్భణా'యను లక్షణమునకు లక్ష్యభూతముగ నున్నది, ఈ పద్యమునందలి 
యు తరార్థము “వ్యాజస్తుతి"ని దెంపుచున్నది అది [విటిమపభుత్యము' 
వంగ్యముగ సమర్థించు వాక్యము. అస లిది పగటివేషము కదా, “నించాస్తుతి 
భారం స్తుతినిందయోా ” ఆను లక్షణము కనిపించినది గదా! 

ఈ కవి తెలుగులో నూతనచ్చంద మును (పవేళ పెట్టినాడు. ఇది యొక 
మౌలికత. నంస్కృతములోని జాత లో పూర్వ 
కవులు _పవేళపెట్టిరి మొట్టమొదటి జాతి నేల? వదలవలె నని యీ కవి నూత 
నముగా అనుష్టుప్పు చేర్చుట నందము, జౌచిత్యము, రెండు వచ్చినవి 

“అష్టాదశ పర్వనిర్యవాణసంభృ్భతమై 'పెనుపొందు"నీ 
కావ్యమును “కవివృషభులు మహాకావ్య మని 

సర్వథా గు_ర్తింతు రని నా యాశాభావము- 



పొ9ఫెసర్ పింగళ శంకర జయంతి 

తూమాటి దొణప్పగారు, ఎం. ఏ,, పిహెచ్. డి, నా గార్జుననగర్ 

తెలుగు శాఖాధిపతులు 

నాగారున విశ్వ విద్యాల యం, 
వ! 

కుమార నంభవ ఖండం 

(పశస్తివచనం 

[పక్ళతికీ, మానవ పకృతికి మార్పు నిసర్గ మైన లక్షణం ఈ మార్పు 

పాక్షికం కావచ్చు, వరివూర్ణం కావచ్చు మానవసృష్టిలో మవానీయ మైన 
సాహితీవ్యవసాయం ఈ మార్పున కపవాదం కాదు. వాగర్జాల సమ్యక్సమ్మేళనం 
సాహిత్యానికి మూలభూమిక. సాహిత్యంలోని మార్పు భావపరం కావచ్చు; 

భాషాపరం కావచ్చు. ఒక్కొ_క్క-తూరి రెంటికీ సంబంధించిందిగా కూడా ఉండ 

వచ్చు, మంచిని పెంచే యే మార్పు,నెనా సవృదయులు స్వాగతించి తీరుతారు, 

భావవరంగా నూర్పుల కోంగీకరించినా, భాషాపరంగా సడలింపులకూ, సర్లు 

బాట్టకూ ఆంగీకరించని తత్త్వం కొందరిలో గోచరిస్తుంది కొంత సంస్కరణా 

భిలాము కొంత సం పదాయానుర క్రీ యీ కొందర విశిష్షలక్షణం భారతజాతీ 

యోద్యమంలో అంతోయింతో పాల్గొన్న చాలమందిలో ఈ _ద్వెధీభావం కొట్టవచ్చి 

నట్లు కనిపిసుంది ఇదే ధోరణి (పకృతకృతి “వందేమాతర” (పబంధాంతర్షత 

మయిన 'కుమార సంభవ ఖండం'లో పదేపదే మనకు [పత్యక్ష మవుతుంది. 

సాహితీ నమరాంగణంలోనూ, స్వాతం(త్య రణరంగంలోనూ సామాజిక 

“సేవా పాంగణంలోనూ సమాన పతిభతో, సమరస పత్రి పత్తితో అసమానంగా 

రాణించిన కొద్దిమంది విశిష్టవ్యక్తులలో ఏతత్క్బృాతిక ర్త లయిన శివశ్రీ ముదిగొండ 

వీరభద మూర్తిగా రొకరు. సంప్రదాయ జగత్తులో, నంన్క్య్బృతి తపస్సులో 
“ముదిగొండముదిమిని స్వీకరించిన కుదురు ముదిగొండవారిది సిరిసంపదలతో 
పాటు శీలసంపదా, ఇందిరా సుందరీ మందవోనరుచులతో పాటు కారదాహీర 

మంజీర ఘలంఘలలు కుదురుగా జతనుపడ్డ ఆరాధ్యపీరం పీరిది ళాస్ర్రశీమల 



అద 

పారం ముట్టి సాహితీభూముల మేరలు చుట్టి, సర్యతం|త స్వతంతులుగా, 

సాహితీ సేవా పరతం(తులుగా జగాబిరుదా అందిన జగదారాధ్యులు వీరభ|ద 

మూర్తిగారి తాతముత్తాతలు ముక్తాల సంస్థానా ధీశ్వరులు “వాసి రెడ్డి' వంశీ 

వర్గనుల దీమాగురువులు శివశరణులు- పూజ్యచర ణులు మల్రికార్డున శాన్ర్రీగారు 

ముదిగొండవారి వంగడానికీ చెందినవారే వారే శ్రీ మూ ర్రిగారి దీశ్షాగురువులు. 
యక్షగానాలను, 'సాగరేళ్యర మాహాత్మ్య” (వభృతి _పబంధాలను నిబంధించి 

పేరు పెంపులు గన్న |వాహ్మీభూషణులు ముదిగొండ మలి కార్డునకాన్రిగారు వీర 

భద్రమూ ర్రిగారి పితృపాదులు, 

గుంటూరుమండలంలోని *మాదల” అన్న జనపదం శ్రీవీరభదమూూర్తి 

గారి అభిజనం 1908 ఆగష్టు 8వ తారీఖున సనాతనసం[పదాయ బద్ధు లైన 

ఆరాధ్య శ్రైవాచారపరుల కడుపుపంటగా వీరి ఉననం, పుట్టి పన్నెండేళ్ళు 

వళ్ళియో లేదో 1921లో మవోత్మగాంధి పిలుపుచే ఆక ర్లితు లయి, బానిస 

కొలువుచదువులకు స్వస్తిచెప్పి బెజవాడ స్వచ్చంద సేవాద శంలో చే సంఘ సేవలో 

ఓనమాలు దద్దుకున్నారు పండితవంళంలో జన్మించిననూ, అటు గురుకులపద్ధ 

తిలొ చదువుసంధ్యలు ఒంటబిట్టలేదు, ఇటు ఆగర్భథశ్రీమంతుల అల్దారుబిడ్డగా 

పెరిగిననూ ఇసుకోలుబళ్ళ యిసకపాతరచదువులు అచ్చిరాలేదు, యిరుగుపొరు 

గుల ఇంటిలో పిన్న పెద్దల పోరు పడలేక 1925లో చెన్నపురి వెళ్ళి (పయివేటుగా 

సీనియర్ కేం, బిడ్డిపరీక్షకు వోజరయి తిప్పి కూర్చున్నారు కలవారి బిడ్డ కాబట్టీ 
ఇంగ్లండు వెళ్ళి సరదాగా సరదారులా కొన్నాళ్ళ గడిపి యే పట్టం పుచ్చు 

కోకుండా యింటిపట్టుకు వచ్చి చేరాడు ఎందుకోగాని, చ (టాలబిగింపుచదువు 

లంటే ఆయనకు ససేమిరా పడలేదు, అయినా, అసలు చఛదువులపై అస్థ అణ 

గారలేదు అందుకే స్వయంకృషితో ఆం(ధ భాషాసాహిత్యాన్ని అవలోడనం 

చేశారు. కళ లాకళించారు. ఇంత చేసినా గురువులని విద్య గుడ్డి విద్య అంటా 

రసి నిగమసముదులూ, వరసారస్యత పట్టభ్మదులూ ఆయిన ముదిగొండవంళా' 

(గణి వీరథ దళాన్తిగారితో గీర్వాణ భాషాసౌహిత్యాలు పరించారు, ఆధ్యాత్మిక 

(గంథపాథోధిని నుధించారు, రీశాకిక్షలే దివ్యరక్షగా సాగిన యీ నిరంతరకృషి 

మూలకంగా సిద్ధించిన వ్యుత్పత్తి నవనవోన్న్మేష మెన పీరి (పతిథకు తోడయిందిం 

"తెనుగున నేనే నాగురు 

వును, గీర్వాణమున గురువు పూజ్యజనకిరో 



వు! 

వషణి మద్వంశా[ గణి, వా 

నిని గొలిచెద వీరభ్మదు నిగమనము[దున్” (వందేమాతరం, ) పీరక 

అన్నమాట చక యంశాన్నే ఆమేడిస్తున్న ది* 

ఇలా డి| గీలూ, డిప్టామాలూ లేని వొండిత్యం వీరిది; బిరుదులు, సనదులు కోరని 

సాహిత్యపం శమ వీరిది, డిగీల చదువులు లేకపోయినా, వీర చదురైన చదు 

వరులు,లౌకిక మైన పదవులు లేకపోయినా వీరు ఊ త్రమపదస్థులు ముదిగొండ 

వారు ఆంతర్యు ఖుబు కావున వీరభ|ద్రమూ ర్హిగారిది ఆల క్షీతశీలవృ త్తం, ఇలాగా 
కావ్యకరణ సామ, గిని కావ౬సినంత సమకూర్చుకొని గాని కావ్యరచనారంగంలో 

వీరు కాలు పేట్టలేదు ఇంత నేపథ్యం రూపొందేసరికి నల భేయ్యేళ్ళు నిండాయి 

_పేకొశంపంతుల గారి జ్రీవితరేఖబు చ్నితిత మయిన “ఆం(ధశేనరి"కాకతి చక్ర 

వర్తుల కళ్యాణగాథాప: ంపర నుపళ్టోకించే 'మవోమరకతముి, (పకృత [పణం 

ధానికి పూర్వపీరికా[పాయమైన “భారతస్వాతంత్య సం[గామము' వీరి మౌళిక 

రచనలలో పరిగణి చ దగ్గ పద్యరచనలు, “వానవదత్త' వీరి అనూచితకృతి 

ఏతత్క్భతి “వందేమాతరం” కేవలం కల్పనాకథ కాదు అలాగని 

పురాభారత చరితం కాదు ఆచ్చంగా నిన్నా మొన్నా మన కళ్ళ యెదుట జరిగిన 

వాసవ చరిత భారత జాతీయోద్యమంలోని కొన్ని ఘట్టాలకు అద్దంపట్టిన 

చారి[తికకావ్య విది, పురాభారత పునీతగాథా చక్రంతో సంవాదు లైన నవభా 

ర శేతివోన సన్ని వెళాలను జోడించి దేశీయుల ను తేజపరచిన పుణ్యశ్లోకుల 

(పచార రీతులను, ప్రబోధ పద్ధతులను, చమత్కార చారువులబుగా. కావ్యకళా 

మేరువులుగా దిద్ది తీర్చిన పద్ధెనిమిది సాహితీ ఖండాల ఉత్తమకళాఖండ మిది. 

చాత్ర పుటలలోని వా సవసంఘటనలకు కావ్యకశాశిల్పాన్ని కల్పించడం 

మాటలు కాదు యథారమఘటనల ఆమవరనం ఒక నివేదిక అవుతుం ఉన్నదున్నట్లు 
ర ఇ 

వల్లించడం చిలుకపలుకు అవుతుంది శుష్క సవతాల్రా 

వ్యాలు కాజాలవు ఆందుకే చారిత్రిక కావ్యరచన కత్తిమీది సాము కథనం 

చర్మితగతికి విరుద్ధం కారాదు, |గథనం కావ్యలక్షణాల మేరలు మీరరాదు. ఎటు 

మొగ్గిననూ ఆ పక్క బరువెక్కి రెండో పక్క చులకదనం పొడసూపక మానదు" 

లోక వ్యవహారానుశీలిని యైన పలుకు వ[కవ్యాపార కాలినిగా స్థిత్యంతర ౦ చెంది 



౨౪ 

నపుడే అచ్చమయిన కవిత అవతరిస్తుంది ఇట్లు చారి[తిక సత్యం, సాహితీ 

సౌహిత్యం సరియైన పాళ్ళలో ససియైన సమ్మేళనం చెందినపుడే ఆ రచనం 
చక్కటి చార్మి తిక కావ్యంగా రాణిస్తుంది, పురాజిస్తుంది. ఈ మోస్తరుగా అన్నిట 

కొననిపీంచుకోగల నేర్చూ, ఓర్పూ సు పతిష్షితు అయిన ఏకొందరకో తప్ప 

అర్పిబోధను లందరికీ అబ్బవు ఈ అసిధారా (వకాన్ని అనన్య సామాన్యంగా 

నిర్వహించిన సాహిత్య సత్య|వ్రతులు శ్రీ వీరభ రమూ ర్తిగారు 

“వందేమాతరం' అన్న బార్మితిక కావ్యంలోని మూడో విభాగం కుమార 
సంభవ ఖండం స్మృతయాగ పరిపూతమై, శానకాగిమవార్షిగణ సంసేవిత 
మైన ,నైమిశం వలె- కలకత్తానగరంలో 'సంజీవని' అన్న ఒకానొక ఊ త్రమసంస్థ 
సకలకలాకలాప నిర్వహణకు ఆటపట్టయిన సాంస్కృతిక వేదిక దాని ఆధ్వర్య 

వంలో 'ధర్మమ్ము తాసు'గా 'పేరందిన “రాజనారాయణ బోసు” మహాకయుల ఆధ్య 
క్యృంలో కలకత్తా నగరమందు 'పిందూమేలా” రమణీయోతృవ శభసమయాన 

[కమశి కేభ్యులయిన అనందసాం|దుడు రలీం,దుడు, భారతీదేవి 

గారాబు(వట్టి) బంకిం చం[దవాబు, అమృతజజార్ ప్మతికా సంపాదకులు 

“శిశిరకుమార్ ఘోష్' సర్వవిద్యా సాగరులు “ఈళశ్వరచం। ద విద్యాసాగర్” వంటి 

హేమా హేమీలు కొలువుతీరిన సదస్సులో శుభచరి[తు డయిన “నవగోపాలమి తి 

ముఖసరిగా అరినూదన మోదనంగా కావించిన ఉపన్యాస విన్యాస మీ 

ఖండంలోని కథాకథన విధానం వోళీపండగకు మూలభూత మెన కాొామదవాన 

కథ ఇందలి పధానకథాశరీరం. కానుదవానాదిక గాథలు పురాణేతివోస 

(పసిద్ధాలు కామదహనంతో పాటు గిరిజాకల్యాణం, కుమారజననం, తారకా 

సురహననం, మొదలయిన ఘట్టాలు మశ సీమలలో ఆబాలగోపాలానికి కొట్టిన 

పిండి. క థొచ్చలంతో సామాజికులను కర్తవ్యపరాయణులుగా దిద్దడమే యీ 

యెత్తుగడలోని పరమార్థం 

గీర్వాణ గిరాంధురంధరులు కాళిదాసోదృటులూ, తెలుగు కవిజోదులు 
నన్నెచోడ ్రీనాథులూ ఈ ఘట్టాలను చేపట్టి పులకిత దిగంతకమనీయంగా 

వెలార్చిన కళాకుళలులు. వీరభ[ద్రమూ ర్రిగారు ఈ సాహితీమూర్తుల వచఃగ్రీవి 

లాసాలను గాఢంగా అనుశీలించి ముమ్మూర్తులా వారిపోకడలను మధురార్థ శ్రీ కంగా 

-ఈ ఖండంలో మలచారు, 



౨౫ 

లోకకళ్యాణం నిమిత మయిన ఒక మహార్థాన్ని పురస్కరించుకొని 

ముక్కంటి కంటిమంట సమిధయై ఆత్మబలికి ఆదర్శమ్వూర్తిగా నిలిచిన పూలచా 
కులదొర, భారతజాతీయ స్వాతం[త్యసమర వెనికులకు ఒక (వతీకగా, హేమ 

గిరితపస్వికీ, హిమగిరి వర్దనికీ జనించి, [కౌంచగిరిని భేధించి, తారక దుళ్ళా 
రకుని సంహరించి, రాక్షస్మపభుత్వంనోట రాయిగొట్టి, సర్వజన సంక్షేమాన్ని 
సమకూర్చిన ఆరుమొగాలసామి, ఐహిక భోగభు క్రికి వశంవద మయిన పరాయి 

[పభుతను “సత్య ముపాయమున్ జదువు శార్యము నభ్యుదయమ్ము 

శొర్యమన్ '- ఈ యారు ముఖా లయిన గుణాలతో (పతిభటించిన విశిష్షభా 
రత జాతికి సంకేతంగా (భ్రీవీరథ దమూ ర్తిగారు వ్యాఖ్యానించి తమకవితాకళను 
శేష శైలూషిగా శిల్పించారు, 

వచనరచనకూ, వచనకవితకూ గిరాకి పెరిగిన యుగ మిది. అట్లని 

ఛభందోబద్ద మైన కవితపై గౌరవం లేదని కాదు ఛందస్సునే క విత్యంగా చెలా 

మణీ చేద్దా మనుకున్న వారి జల్లిమాటల బిగింపుపట్ట ఆస క్రి ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? 

చందస్సు కవిత్వం కాదు, కవిత్వానికి వావాకం మ్మాతమే అంచేత ఛందో 
బద్ద మయిన దంతా కవిత్వం కాదని తాత్పర్యం అలాగే ఛందోబద్ధ మయినంత 

మ్మాతాన అది కవిత్వం కావని వాదించడం కూడా యుక్తియుకం కాదు. 

అచ్చపు వచనంలో కవిత్వం చెప్పడం ఎంత కష్టమో (పాచీన చృందాలలో 

కవిత్వం చెప్పి ఒప్పించడం కూడా అంతే కష్టం. ఈ కావ్యం [పాచీనంక్షణ 

బద్ధ మయిన రచన రచయిత పద్య విద్యలో ని అన్ని పొలకువలూ మెలకువలూ 

తెలిసినవారు 

లోకవ్య వహారంలో వీరభదమూరర్తిగారిది కోమల పక్సతి. కాని కవితా 

లోకవ్యవహారంలో = 

“మొరసి శబ్దము లర్థముల్ మెఅసి, రసము 

కురియునట్టి కావ్యమునకు కుదు రయిన న 

రస్వతిని భజింతును, తదారాధనమ్ము 

నందు మోయు ఘంటకు నాల్క నాదు నాల్క 

అని చెప్పుకోగల ఉద్దత (పకృతి వీరిది ఉత్సాహథభరిత మయిన ధర్మవీరం 

(పతిపాదిత మవడంచేత వీరరస |వధానంగా రూపొందిన యీ కృతి కవిపక్ళ 

శీకి సమ్మ సరిపోయింది. 



DE 

దృఢవ్యుత్పత్తినిరూపకా లయిన సంస్కృత సమాసాలూ, నిలువెల్లా కెలు 

గుదనం నిండిన అచ్చపు తెలుగుపలుకుబళ్ళూ సౌర చాందమసబింబ భాసపోష 

కాలుగా వీరి కావ్య మంతటా మస్తుగా విస్తరించి వున్నాయి “తదియతపఉష్ల 

కషితులము, (పు.60), “రుచిమ్య మవోళిషము (పు 0), శ్రుతి 

భుజ్యత్సుమరీణ _మధుభమర భమరీ రుంకృతి దృశీ శవంబు” 

(పు.89), రుచిర సాంద పల్చివిత్న నెక విభేద లతాలతాంత సుందరో 

తరువండ కాననము “(వు.90), “జంటను గని తొలగితొలగి యొంటరి 

గని మీదిమీదీ కుజిశెడు చలి'(10 , “అంబరమున౦ జుక్క అన్నియును 

మా పొడిపించిన వందు రుక్కివుల్' (89), “అగ్ని శేమి తెలియు! 
బూడిద' (51), “రాజకీయ రంగమ్ముల రంగు 'వేసికొన్న తల' (58), 

“జవరాలి మోవి గొన శే విన మానునొ చూతము (రక), “రెండే 
శాళులు తాము పరుండిన మంచమున కందురో మొండిమటాల్ ' 
(66)'పూలచాకులదొర' (1 క్రి, 'న్వర్గముగోడ బల్లులము' [6], 

“ఆడుగుండియ యిడు కూయి యాడు చెబుగు” [94], పూల 
కొరడా (27), 'వలుక నోడి చావలేక బగితుక జాలక యుండు 

జనంబు (102), “సృష్టి కందని యంచాల బరువు మోయుచూపు" 
(104), “బెల్లము. కొట్టిన రాయి (149), “మొగమ్ము మాడ్చు 
కొను” (161), “కన్నీళ్ళ పర్యంతము’ [1581], 'కన్నుపండుగ 

యగు విడ్డ' (1ర4], 'కలియక మనలేవు..* కలిసియు మనలేవు' 
[165], 'సందవుగ అిపచి ఎవిసమ్ము (దావిన శూలి' [170], 'లేలెగు 

లావీజిగిన్ లేలే యన్న మెలుంగు బుగ్గలు” (178), “నోట రాయి 

గొట్టు' [205], వంటి పలుకుబళ్ళు అందరి కలాలకు ఆందరానివి 

క.వానావటువు (వసంగం పరమరమణీయం, 

“పొట్టకు లేదా పాముల 

పట్టుక యాడింపవచ్చు, వానిని చాపన్ 

బుట్టయు లేదా! మొలకున్ 



౨౭ 

బట్టయునున్ లేద యెట్టివాడు దొరకెనే!” [168] 

తెలుగువలుకుబడికి పరాకావ్ట, 

“కొండవీటిజంగమ్ముద కరుడు వలదొ 

పార్వతీ! నీకు నొం కుద్దుబండియ గతి 

వీని; దక్క నే వేలుపునేని "పెండ్లి 

యాడితివొ భ|దగజము వావానము నీకు” [167]. 

అభ్యాసబలం, ఆచార్యోపదేశం మా(తమే దీనికి చాలవు,నిసర్లపతిభావై భవానికి 

తోడు నిశితలోక పరిశీలనం, నిధిధ్యాసపూర్వక మైన నిక్భాయక జ్ఞానం దాల 

అవసరం 

(పకరణోచితంగా, పా తోచితంగా ఇంగ్లీమ, ఉర్లూ,మరారీ, మొద లయిన 

ఇతర భాషాపదాలను పయోగించడానికి కూడ వీరభ(దమూర్రిగారు నెనుదీయ 

లేదు.పైథాగరన్ [1౪] మాక్సుముల్లర్ [19] రెసిడెంటు (6),లావా [147], 

సర్కాసు (184205), సెకండు(/.), సెడిషన్ (48) వంటి ఇంగ్రీషభాషాపదాలు 

ఊదా (1౪0), ఓణీ (190), కండువ (182), కొరడా (91), గడియారము 

(162), గుడారము (7౪) గులావీ (173), చాకు (72), జరీ (112), జీబు (4), 

తుపానురీ 1), తాసు(శ), పనందు(116), పావడ(190),ఐజారు (5), బాబు(18), 
భ+(109), భేష (151), ము ఖసరి(1 18), మేలా(2), రోజు(111), షాజహాన్ 

(18), హొంద్యూం), హోళి 1), మొదలయిన అన్య దేశాలు వీరి [పయోగవక్కి.లో 

రుడితిస్పూ రి నిమిత్తం _(పయు క్రమయ్యాయి. జ హేయ మన్య దేశీయం య త్త దేవ 

(పయుజ్యతే' అని శాబ్రికుల సమ్మతి సయితం ఉంది 

కొళిదాసాది కవికుల గురువుల శిల్పవిన్యాసాలను పుడికిపుచ్చుకున్న యీ 

పోదు, పెద్ద పెద్దయేరుల పక్కపక్కల చిటిపొటి 

సెలయేరులు' సెతం ఉర వళ్లు పరవళ్లుగా (ప్రవహించ వచ్చు, వేటి అందం 

వాటిది వంపు వంపున నొక్కొక్యా సొంపు వచ్చి యెన్నెన్నో సొగసులు పోయి 

సూకి మతి గాన్య అంద చందాలు మెచ్చిన రసికకోలా 

వాలులు రసఖంగం కాని తీరులో సంతసపు తిప్పల తేలగలరని మానమ్మకం, 



& కుందు ర్తిగారు హైదరాబాదు 

|ధీవర్స్ (ఫంట్ 243-77 

శౌర్య ఖండము 

1942 (పాంతం, భారత స్వాతం, త్మంకోసం తీ వంగా పోరాటాలు జరుగు 

-తున్న రోజులు, పరమభాందసు లని అనుకుంటున్న కొందరు సం|పదాయకవు 

లనూ, గుంటూరులోని యువకులనూ, బజారున వెళ్తుంటే ఎదురై న పితివాడినీ 
పీలిచి అభ్యుదయ కొవిత్యం గురించి నూరిపోయడం నాకూ, నా మితులకూ 

దినచర్యగా ఉన్న రోజులు ఆ రోజుల్లోనే మా దగ్గరకు ఒక సం|పదాయక వి 

మ్మితుడు వస్తుండేవాడు మా గురువుగారు కీ శ విశ్వనాథసత్యనారాయ =గారు 

ఆయనను “మహాకవిఅన్నట్టు విన్నాము *మహా కవివి లేవయ్యా నువ్వు! "అనే 

అర్థంలో అన్నాడేమోలే అని మేము చమత్కారం చేస్తుండేవాళ్ళం ఆ రోజుల్లో 

మా బుర 9ల్లోకి ఆవగింజంతకూడా ఎక్కని “*కామాక్షీపంచశతి”వంటి సంస్కృత 

అనువాదక విత్యం రాస్తున్న ఆ “మహిీకవి” యీ గింథక ర్త శ్రీ ముదిగొండ 

వీరభ్యదమూర్తిగారు సాహిత్యంలో ఎన్ని అభ్మిపాయభేదా లన్నా మాది 

మూడు దశాబ్దాలకు పైగా తెగని స్నేహబంధం. 

కవితలో కథా వస్తువులు మారా లని మేం బల్లగుద్ది చెప్తున్న ఆ రోజు 

ల్లోనే వీరభ[దమూరిగారు టంగ _ ఆత్మకథను పద్య 

కావ్యంగా రాసి వినిపిస్తుండేవారు ఆ తరువాత (పథమ “భారతస్వాతం త్య 

సం[గామం” ఆనే కావ్యం (పకటించారు ఇప్పుడీ “వందేమాతరం” మహాకావ్యం, 

- పురాణకథావస్తువులు తీసుకుని మవాో పతిభావంతంగా కవిత్వం రాసినవారు ఆధు 

నిక కాలంలో కొందరు లేకపోలేదు. పూర్యమహాకవులను సైతం తలదన్నినారని 

పించుకున్నవారూ వున్నారు కాని నాటినుండి నేదివరకు అభ్యుదయకోణంతోనే 

కవితావస్తువునూ, రీతిసీ అర్థం చేసుకుని వ్యాఖ్యానిస్తున్న నాకు దానికంటే యిది 

నయంకదూ? వందరెట్లు నయం. ఎందుకంచే ఆధునిక కాలంలో (పతిభావంతు 

'లన కవు లందరూ పురాణళావ్యవస్తువులనే ఆదరించి వారిదారిన వారు వెళి 

మోతే, ఆధునికకాలంలో జరిగిన మహత్తర సంఘటనలను కావ్యగతం చేసేది 



అవికా 

ఎవరు? మన తరువాతతరంలో రాబోయేవారా? వారికిమాతం ఏం పట్టింది అసి' 

నేను నా పసంగాలలో, రచనలలో తరచు వేసే (పళ్న. దీనికి జవాబు లేదు. 
“* _నాడురాము డెంతో అంతే మహాత్ము డన్నాను, ఆదర్శకావ్యవస్తు వన్నాను-. 

అల్లూరి సీతారామరాజు” అని “అభియోగం” అనేనా గేయంలో (నగరంలో 

వాన నావి రెండు పక్తు లున్నాయి. “ఆసహాయోద్యమం అంబుధిలా పొంగు 

లెత్తిన ఘట్టాలు విడిచి పాతచెరువులో పేయసికోసం పద్యాలుకోయడం 

దేనికి? (దండియాత్సి. కావ్య వస్తువుకు సంబంధించినంతవరకు యిది నౌ 

దృక్పథం. వీభ|ద్రమూ ర్తిగారు తాను అభ్యుదయకవి నని చెప్పుకోడు. నా దృక్ప. 

ఠౌనికి సంబంధించిన కొన్ని మౌలికాంశాలను అంగీకరించి ఆచరణలో పెట్టి 

చూపించాడు. 

వచనక వితాఉద్యమశీలి నైన నన్ను కూడా యీ మహాపద్యకావ్యానికి - 

పీఠికాకర్తలలో ఒకజ్ఞిగా చేయడం నిజానికి వీరభ్యదమూర్తిగారి జౌదార్య మేమీ 

కాదు. ఇది నాకు హక్కే. ఈనాటికి వచనక విత్వంగురించో అభ్యుదయక విశ్వం 
గురించో నేను తనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు “నువ్వు చెప్తే హేతువాదయు క్రంగో' 

వుండి ఆమోదయోగ్యంగా వుంటుంది. ఇంక దానికి తిరుగు లేదు'' అంటాడు 

ఆయన, అంటే ఆయనలోని కవితాదృక్పథం అభ్యుదయభావోన్ముఖంగా 

[పయాణం చేస్తూ నై నా వుండాలి, లేదా నేను చెప్తున్న అభ్యుదయదృ్భకఎ ' 

థంలో చిక్కదనం తగ్గి బాగా నీష్ట కలిపిన పాలుగా ఆయనవంటి సంప్రదాయ 

వాదులు సైతం అంగీకరించదగినంత (_పమాదరహితస్థితికి దిగజారి అయినా 

వుండాలి. వీటిలో మొదటిదే నరి యైన అవగావాన అనడానికి యిటీవల ఆయన 

కూడా అభ్యుదయకర మైన వచనకవితలు రాస్తూ, సమావేశాల్లో చదువుతూ 
ఉండడమే సాక్ష్యం.యిప్పు డాయనకు వచనకవిత గురించి గానీ, అభ్యుదయ 

దృక్పథంగురించి గానీ నా అంత అభిమానం లేకపోవచ్చు గాని, ద్వేషం 

మాతం లేదు. నిజానికి యీ కాలపు సం[పదాయకవు లందరూ కూడా యిప్పుడు. 

యిదేస్థితికి వచ్చారు. కొని యీయనలో వుండే నవకథాదృతి అనే లక్షణం 

వారిలొ చాలామందిలో లేదు. వీరభ|దమూ ర్హిగారి పద్యకృతికి నాబోటి వచన 

కవుల యోగ్యతాప[తం ఆవసరం లేకపోయినా, ఎందుకు యివ్వవలసి వచ్చిందో 
వివరంగా చెప్పడం అవసర మైంది. 

ఈ కొవ,0 ఆయన ఆరంభించి (వాస్తున్న రోజులో దాడాపు (పతి పద్యం. 
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నేను విన్నదే [పథమ్మశోత నవునో కాదో గాని అటువంటి కొద్దిమందిలో ఒకణ్ణి 

వాకు ఆధునిక కావ్యాల్లో వీరగాథ అంటే యిష్టం. తెనుగుక విత్వం శృంగారం 

నుండి వీరంవై పుకు పూర్తిగా మళ్లడం యిష్టం మానవతావాదం అనే పేరుతో 

అయోమయంగా, అస. ష్షంగా తయా రయ్యే కరుణకంటే కూడా శుద్ధ వీరంవై పు 

మరలడమే మరి యిష్టం. 

ఈ శౌర్గఖ డం రవి అస్తమించని ,బిటిష్ స్టా మాజ్యాన్ని ఆనాడు గడగడ 
లాడించిన మవోరాష్ట్రవిపషవయోధుడు ఫార్కేకు సంబంధించిన వీరచగి తలో ఒక 

భాగం. ఇందులో ఫాడ్కే తన భార్యతో చెప్పిన రెండు ఉపకథ లున్నవి ఒకటి 
ఆంధ్ర విష్ణవ వీర యోధుడు ద్వారఐంధాల చం|దయ్యకథ రెండవది పంజా 

బులో స్వీయపరిపాలన [పకటించిన రామసింహు డను వీరుని గాథ ఆందులోనే 
ఓక బాలుడు ఆంగ్ర సే ఇపతికి లొంగక _పకటించిన దేళథి క్రి పూరితమైన శౌర్య 
లాపమలు కూడా వున్నాయి ఈ కథన ముతా ఫాడ్మే తన భార్యకు చెప్పిన 
రీత్రిల్రో చితించబడింది 

అముతే యింత బూ తంచేత యిది మంచి కావ్య మని నేకు చెప్పడంలేదు 

రాముడు పురాణపురుముకు ఆదర్శనాయకు డైనంతమా|తాన మనం రాసిన 
రామాయణం గొప్ప కావ్యం కా నవసరం లేమ, కవిలో ఆ బుషిత్వం కూడా 
వుంటేనే అది రాణిస్తుంది ఈ ఖండంలో ఉత్తమ కవితాలక్షణ మని పూర్వులు 
పేర్కొన్న వ్వగ్యంవైభవం: సందర్భోచితవర్ణనాకౌళలం, కథాకథనం చేసినఫ్పు 

డెనా వర్ణన చేసినప్పుడ్రెనా నేల విడిచి సాము చేయని తనం, మొదలగు నవి 

ఎన్నో యీకొవిలో వున్నాయి తరువాత పేజీలలో అచ్చు వేయబడి వున్న పద్యాలను 

మళీ ఉద హరించడం భావ్యం కాదు కాని నేను చెప్పిన వ్యంగ్యరీతి [పారంభ 

పద్యాలలోనూ, సర్కసును గురించి చేసిన వర్ణనలోనూ కొట్టవచ్చినట్లు కని 
పేస్తూనే వుంటుంది సర్కసు చూస్తున్న ప్రజల్లో యిద్దరు (ఫాడ్కే, అతని 
నవాచరుడు మాట్లాడుకుంటూ “నరు లీ మృగములకన్నన్ మెరుగా మన యన్వ 
తంత మేదినిలోనన్” అనుకుంటారు, సర్కసులోని మృగములను [పజలకు 
చూపిసూ, మేనేజరు ఆ్మఫికానుండీ శెచ్చిన చింపాంజీ, సింగపూరునుండి తెచ్చిన 

సివంగి, సింహళమనుండి తెచ్చిన ఎలుగుబంటి, ఐర్మానుండి తెచ్చిన ఏనుగు 
కెనడాసింపహము మొదం౭గువాటిని పరిచయం చేశాడు ఈ దేశాలన్నీ ఆనాడు 
వలసదేకాలు, అక్కడి వజలను బ్రిటిష్వారు సర్కసులోని జంతువుల్లాగా 
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బానిసలుగా వుంచిన రోజు లవి ఈ విషయం చెప్పటానికి కవియీ సర్మసు 

కథాకల్పన చేశాడు, సందర్భోచిత మైన వర్గణలు యిందులో ఎన్నో వున్నాయి. 

ఆరంభంలోనే ఒక ఆటవెలది పద్యంలో రసాలవ్భ మాన్ని రణరంగంలో నిలిచి 

పోరాడుతున్న యోధునిగానూ, చెట్టునుండి వస్తున్న తుమ్మెదలను పిస్ట ఎనుండి 

వచ్చే గి౦డ్లుగానూ చెప్పడం రమణీయంగా వుందో లేడో మీరే చెప్పండి! రం[దయ్య 

కథలో, స_తలో సరుకు లమ్ముతున్న శ్రీని చూసి మోహించిన (చరచదలచిను 
సైనికు డొకడు "ఈ స్రీయే శ్రీ యనగా ఇన్రీమడత వలె నున్న ది నలుగక"” 
ఆంటాడు ఉపమానాలను ఏరుకోవడంలో కూడాయీ కవి నిత్యజీవితానికి 

దగ్గరలో నడుస్తూ పోవడం ఆధునికులకు కూడా యిష్టమయ్యే వషయం కోయ 

దొరలు ఎటువంటివా రంటే “చే దై శరమ్ము, తీయ నై మనమ్ము' గలవా రని 

వర్ణన పంజాబులో రామసింహుని (పయత్నంచేత ఉద్యమము ఎలా అల్లుకున్న దో 
వివరించిన మంచి పద్యం వినండి “మొలచి యొది% తీవియసాగి తలిరు తొడిగి 

యెల్లి పాౌందాల మొక పొదరిల్లు గాగ నల్బుకొని పూవఏి (కొత్తా ఏిజల్లు కరిసె' 

ఫాడ్కేకు తెల్లవారరయూమున వచ్చిన కల సందర్భంగా “తన కె త యున్న 
నద్దాని నెవ్వడొ నాచికొని వేసినది ముంత కూడు గాగ అని మొద లైన సీస 

పద్యం వంటి పద్యాలు నాకు యిష్టం యిందులోనూ ఫాడే తల్లినీ భార్య 

మాతనూ కవి మనకు చూపిస్తాడు 

ఇలా రాసుకుంటూ పోతే నిజంగా కవికి అన్యాయం చేసినళ్లే పారకుడు 

చదువుకుంటే యి వన్నీ సులభంగా అర్థం అవుతూనే వుంటాయి నిజానికి యిటు 

వంటి కావ్యానికి ఉపోద్దాతాలూ, పీరికలూ అనవసరం, ఈ మహాకావ్యాన్ని 

మన్నించమని నేనెవణ్జి చెప్పడానికి _పజలకు! 



(శ్రీ ₹ శివాలెణ్డిగాడ, M 4, హైదరాబాదు 
4_5_17 

రానడేఖండము 

‘The people which ceases to care for its literary inheritance 

becomes barbaric, the people which ceases to produce literature 
ceases (0 move in thought and sensibility, The poetry of a peopl 

takes its life from the peoples’ speech and in turn gives life to it 

and it represents its bighest point greatest 

power and 148 most delicate sensibility’ T 2101 

' “అందుకోవచ్చు మవోకవి విరుదమ్ము 
నజ్జులో విజ్ఞలో యాదరింపొ అని “రానడేఖండం' 

మొదట్లోనే నందర్భవళాత్తు అన్నారు శ్రీ ముదిగొండ వీరభదమూ ర్తి 

గారు. నాకీ మాటలు కేవలం కథాసందర్భాని కే పరిమిత మెనవిగా గోచరించవుఐ 

వీటి ఆర్థం (జలచ (కొల్లా) వ్యాపిస్తూ నేటి సాహిత్యలో కానికి వరిసాయి ఈ 

మాటల్లోని వ్యగ్యం ఎంత తీవమో నే వేరుగా చెప్పనక్కర లేదు- అదే సీస 

పద్యగీతంలోని చరణాలు 

నజ్జనుండను బిరుదమ్ము సంతరించు 

కొనుట దుర్హట, మిద్ధాని కొలిచి యొనగు 
విద్య లేదు |క్రమశితణ వృత్తి దక్క--- 

విజ్జు లాదరిస్తేనే మహాకవి అయిన శ్రీ ముడిగొండ వారికి వ్య క్రిత్వం చాలాముఖ్య 
మైనది కవికి వ్యక్రిత్వం ఎంతో అవసరం అని నమ్మే కవి శ్రీ మదిగొండ వారు. 

కవివ్గ క్రిత్వం, ఆతని నమ్మకాలు అతని కవిత్వంలో కోట్టొచ్చినట్టు కన్పిస్తాయి 

కదా! తరాల అంతరాలు లేని కవి వీరభ[దమూర్తి అందుకు కేవలం నేనే ఒక 
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ఉదాహరణ, నాచేత దీనికి నాలుగు మాటలు రాయించట మనేది ఆయన కవితా 

వ్యకి శ్యానికి, కవిత్వ రసాస్వాదానికి సంబంధించిన విషయాలు. 

ఫ్రీ వీరభ్యదమూర్తిగారికి డెజై యేళ్ళు. ఒక కవిజీవితంలో డెబ్రైయేళ్ళు 

సామాన్యాలు కాదు సారవంతమైన మాగాణాలు, అది పద్యంగానీ-గద్యంగానీ 

వచన కవిత్వంగానీ మరేదైనా గానీ- ఆఖరికి మాట్ల డుకునేటప్పుడు కవిత్వ 

స్పర్శవున్న మాట దొర్లినా పులకరించి ఆనందించే రసవాదయం శ్రీ మూర్తి 

గారిది, ఇన్నేళ్ళ కవితా సేద్యం తర్వాత ® మూర్తిగారిని “పద్యం గొప్పగా 

రాయగలరు, వారిలో ధార వున్న మ కవనం మనోవారం 

పరమ రమణీయం” అని పొగడటం-గంగానదిని గంగానది అని పొగడటం కన్న 

వేరు కాదు 

నమ్మకాలతో సంబంధం లేకుండా కవిత్వాన్ని ఆనందించగల గొప్ప 

హృదయం ఆయనది. ఈ వయస్సులో కూడా ఆ శక్తి ఆ ఓపికా, ఆ కవితో 

పాసనా కురకారుకు సం[భమాన్ని కల్పిసాయి ఏడు గంటలంచె, ఆరుగంటల 

యా భె అయిదు నిముషాలకే (ప్రత్యక్షమయ్యే ఆయన నియమబద్ధత, అనితర 

సాధ్యం ఇర వె నాలుగ్గంటలూ మే మనుకునే కవితాస్పృహలో జీవిస్తా రాయన* 
ఆయన వృద్లుడు కాడు. నిత్యయౌవనుడు. ఆయ నెక్క_ డుందే అక్కడ వాతా 
వరణం పచ్చజారుతుంది- కవిత్యం గుబాళిస్తుంది, జీవితం మీద కొత్త ఆశలు 

పుట్టుకొస్తాయి అన్ని కాలాల్లోనూ పచ్చగా వుండే చెట్టులాగా ఉంటా డాయన, 

కొంత మందికి కాలంస్పృవా వుండదు చరిత తెలియదు ఏ వుడ్తే 
శ్యమూ లేకుండా కవిత్వం రాస్తారు మూర్తిగారు అలా కాదు, చర్నితను కెవితా 

చక్షువుతో వీష్షించి సారాన్ని పిండుక౦టారు, ఎప్పుడో గత కాలంలో ఒక 

బిందువువద్ద స్పందించిన కొన్ని ఘటనల్ని మళ్ళా కవిత్వంతో ఐతికించట౦- 

కవిత్వం ద్వారా కొత్తగా దర్శించటం సామాన్యమైన విషయం కాదు సం పదాయ 

మనేది కేవలం వారస శరంగా నంక మించే దనుకుంటారు కొందరు కాని ఆహర్ని 

శోలు కష్టపడి అర్జించుకోవలసినది 

గతాన్ని సమీక్షీ ంచుకున్న నాడే వర్తమానాన్ని సారవంతం చేసుకోగలం-- 

భవితవ్యాన్ని ౪ ఇవాహన చేయగలం (శ్రీ మూర్తిగారు ఇందులో ఆ కృషి చేశారు, 

3) 



Ex 

'చరితంతా మన కళ్ళ ముందు సావాత్కరించి, స్పందింప చేసి కర్తవ్యోన్ము 

ములుగా చేస్తుంది. 

“నంఘ మెదిగిన కొలది విజ్ఞాన మెదిగి 

వ్యృష్టీసుఖ గొౌరవముల సమష్టి; లోేగొ 

నినది. నిర్జివ పద్దతుల్ పనికిరా వనినది”___ 

శ్రీ మూర్తిగారి పద్యాలు చదువుతుందే భష్దుమూ ర్తి పద్యాల్లా సంగీ 

తం చిప్పిలుతూ వుంటుంది. మూ రిగారీ వద్యాలు ఎండిపోయి పీటలు వారి, 

శిలామయాల్లా వుండవు. సంగీతం; ఆర్హం విడదీయరాని వైపోతాయి- పదాలు 

ఎండుటాకులు కదిలినట్టు కదలక సాయంకాలం కమ్మ తెమ్మెరలో కదిలే పచ్చని 

ఆకుల్లా వుటాయి. నేశీయత కొట్టొచ్చినట్టు కన్చిస్తుంది. ఒడుదుడుకులు లేకుండా 

సాగిపోయే మహ్మాపవాహంలా కావ్యం కడలిపోతూ వుంటుంది. ఒక జాతి 

స్వ్రూహను తనలో పుంజీభవించుకొన 6 చించిన కావ్య మిది. దీంతో మూర్తిగారి 

యశస్సు ఆచం[దార్కం నిలుస్తుంది. ఆయన సుదీర్థ సాహితీ వ్యవసాయ ఫల 

పాయ మిది. ఇది శ్రీ వీరభ[ద మూ ర్రిగారి 

MAGNUM OPUS; 



“నగ్న మునే 

“వందేమాతర భారతంి 
ఒక విహంగాలోకనం. 

ముదిగొండ వీరభ|ద మూర్తిగారు వందేమాతర భారతంలోని కొన్ని పద్యాలు 

తమ కంచు కంఠంతో చదువగా విన్నాను కొన్ని నేను లోలోపల చదువుకున్నాను 

వీరభడ .. _._ నందేమాతరంరచన,వెపూ, నేను వెంటనే ఆకర్షి 

తుబ్బ్దయ్యాను, రచనలోని (పౌఢత్వానికి ముగ్ధు్రయ్యాను ఒక రకంగా నేను 

ఆకర్షింప బడడం [పథమ వీక్షణంలోని (పేమ వంటి దని అనుకున్నాను కార 

ణం కోసం నన్ను నేను పళ్నించుకున్నాను జవాబు రాబట్టుకున్నాను నా కిలా 

అనిపించింది 

తెలుగు సాహిత్యం అవాథ బిడ్డలా అనువాద రచనతో ప్రారంభ 

మయింది ఆదికవి మంచి అనువాదకుడే. అతని ఆడుగు జాడల్లో చాలా నుంది 

చాలా దూరం వెళ్ళారు కొని, చేదునిజ మేమి టం'చె- డఊరికంచే శ్మశానం 

పెరగిపో _ క్యమే జాతి జీవితాన్ని ఆ్మకమించింది అను 

వాదం ఎంత గొప్పగా చేసినా అనువాదమే కాని, మన కవులు యీ అనువాద 

సాహిత్యానికే, సృజనాత్మక సాహిత్య మనుకునేటంతగా గొడవ చేశారు 

(థాంతి కలిగించారు, సిగ్గపడ వలసింది పోయి పిలక లెగరేశారు సింవాత 

లాటాలు రుళిపీంచారు, పర్లికీ లెక్కి. వూరేగారు, ఏనుగు లెక్కి-, జనబీవితానికీ 

సాహిత్యానికీ సంబంధం లేకుండా చేశారు రాసేది, మాట్లాడేదీ ఒక్కటి 

కాకుండా, కానివ్వకుండా చేశారు పాదాలకు పసరు పూసుకుని గాలిలో ప్రయా 

ణాలు చేశారు 

వీరభద మూర్తి గారిది అనువాద రచన కాదు, అదీనా సంతోషం 

ఈన భారత (పజల స్వాతం[త్యోద్యమాన్ని పద్యాల్లో రికార్డు చేశారు. ఇది 

యీ వరసలో, నిస్సందేవాంగా వుత్తమ తరహో రాజకీయ రచన ఇంత ఎత్తుకు 

ఎదిగి యిటువంటి రచన చెయ్యడానికి మనవాళ్ళు సావాసించ లేదు దీనికి పాండి 
త్య మొక్కచదేకాదు, చరిత పరిజ్ఞానమే కాదు, గొప్ప సంయమనం కావాలి. 



చి౬ఇ 

ఇది Epic Poem! 

సాధారణంగా, పద్యాల్లో రాసేవారికి, చాలా వరకు మనం చూసింది, 

వా రేకాలం నాటి కథా వస్తువు తీసుకున్నారో అప్పటి వ్యవస్థ గురించి వారికి 

తెలీదు; అప్పటి [పజల జీవితం శెలీదు; వాళ్ళ కష్ట సుఖాలు యీ కవులకు కావ్య 

వస్తువుగా కనబడలేదు. పాత పద్యాలు, వాటి వరస, సంస్కృత భూయిష్టమైన 

_పయోగాలు తెలిస్తే చాలు పుంథానుపుంఖంగా కౌవ్యాలు రాసిపడేసేవారు అవే 

రసాలు, అవే అలంకారాలు, అనేక కవిసమయాలు. ఆందుకే వాళ్ళంతా సంస్కృ 

తంలో కూరుకుపోయిన వుష్ట్ర పక్షులుగా మిగిలి పోయారు కానీ, 'వందేమాతరం' 

వంటి రచన చెయ్యడానికి ఆంధాంగ్ల సంస్కృత భాషా పరిచయమే కాదు, ఆ 
వ్యవస్థల లోతుపాతులు, జనజీవనం సమ|గంగా తెలిసి వుండాలి వీరభ్యద 
మూ ర్తిగారికి యివన్నీ తుణ్జంగా తెలుసు నని తెలుసుకోడానికి యిందులో ఏ 

ఒక్క_ పద్యం ముట్టుకున్నా చాలు 

“సీక్ష పేర్ముపథ్యాతులు త్వరగా రావాలంటే రామాయణం రాసెయ్యి” 

అనేది తెలుగు సాహిత్యంలో దాదాపు నానుడి అయిపో 

రామాయణం, అది ఎన్నోసారయినాసరే, మళ్లా రాస్తేచాలు యిట్టే కవిస్మమాట్రో, 

మరో “యిట్టో” ఆయిపోవ డానికి అవకాశము వుంది 

వీరభ దమూర్తిగారు తమ శ క్రిని మరో రామాయణం రాయడానికి విని 
యోగించనందుకు నే నెంతో సంతోషిస్తున్నాను. 

మరుగుజ్జుల దేశంలో, ఒకటిరెండు ఖండకావ్యాలు అచ్చేసి కవులుగా చలా 
మణీ అవుతున్న వాళ్లు కండకావరాన్ని (దర్శిస్తున్న సమయంలో వీరభదమూ ర్తి 

గారి రచనలో ఆయన వ్యక్తినీ, శక్తినీ గమనించడానికి దేశానికి కొంతకాలం 
పట్టవచ్చు, 

సూర్యుడికీ, మంచిరచనకీ [గవాణం తప్పదుగదా, 
మరో మాటకూడా యీ సందర్భంలో చెప్పుకోవాలి. భారతస్వాశం తో, 

ద్యమ చరిత, అందులో పాల్గొన్న నాయకులు, వారు దేకాన్ని, వుర్య మాన్ని 

నడిపిన తీరు, గ వ దై 

చర్చనీయాంశాలు. 

ఇంక, 'కపిికె నిర్వచన 0---“ఆతిశయోక్తుల అల్రికగాడు' అనిపిస్తుంది 
వీరభ్యదమూర్షిగారు ఆతిశయోక్తల కందకాల్లోకి దిగిపోకుండా చరితను చక్కగా 
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రికార్డు చేశారు రాబోయే యీ తరహా రచనల కిది ఒరవడి పెడుతుందని అను 

కుంటున్నాను 

వీరభ దమూర్తిగారు ఒకచోట చెప్పినట్టు 

“ఈశభకి క మించిన దేశభక్తి 

దేశభక్తికి. దగిన యాలత్మీయళ కి 
యాత్మళక్తికి. దోడుగ నాధునికత 

రక్తి యవి యొవ్పనాడె భారతము ముక్తి” 

ఇదే వందేమాతర ఉద్యమం, యీ కావ్యం మనకిచ్చే సందేశం అని నే నను 
కుంటున్నాను 

(పజోద్యమాల నాయకులు, వాటిలో ఆస క్తిగలవారు దీని నర్ధం చేసుకుంటే 
ఎంత బావుణ్ణు, 

భారతస్వ్యాతంత్య సంగ్రామ చరి తకు ఆద్దంపడుతున్న యీ కావ్యానికీ 

ఆధునిక సాహిత్య చర్మితలో చిరస్మరణీయమైన స్థానం తప్పక లభిస్తుందని 

ఊళిస్తున్నాను 

| 



డా॥ అరిపిరాల విశ్వంగారు 

M.A Phd, D.Litt. (Mamla) 
Head of the Department of Languages 
New Science College 

Hyderabad 

ఫా డ్కైఖండము 

భారత స్వాతంత్యసం[గామం ఎందరు త్యాగమూర్తుల బలిదానఫలమో! 

సాయుధవిప్టవాన్ని (పబోధించిన (పథమవిప్తవవీరుడు ఫాడే,. ఆయన విష్టవ 
యుగానికి పిత మార్గదర్శి మహర్షి. ఎందరెందరు ఆ మార్గంలో నడచి భరత 

మాతపాదాల దగ్గర తమ పాణజ్యోతుల్ని వెలిగించారో! నేటి మన స్వాతం త్యపు 
చరిత కేవలం అహింసతోచే ముడివడింది అంటే నేను ఒప్పుకోలేను, హింసను 

హంసతోనే ఎదుర్కోవాలి అనేది గీతాసారాంశము. కాని హింసకు [పారంథి 

నీవు చేయకూడదు, “ఒక చెంపమీద కొడితే-రెండోచెంపపెన కూడా దెబ్బతిను” 

అనే సిద్ధాంతం వివేకానందకు సమ్మతం కాదు. మహాత్మునికి మ్మాతమే అది 

సాధ్యం, ఇది చరిత. 

(శ్రీ ముదిగొండవీరభ[దమూ ర్తిగారు కవితారంగంలో  కాకలుతీరిన 
కదనపాండితీ కల గొప్పకవి ఈ ఇతిహాసాన్ని ముందుతరాలకోసం మవో 

కావ్యంగా వెలయించిన క వితా(సమవ్ష “శివభారతం' తర్వాత సమ్మ గమహాకావ్య౦ 

చరిత్రలో ఇదే అవుతుంది. 

వెయ్యేండ్ల సం పదాయం కవిసంస్కారంలో పద్యరచనాశిల్పంలో 

రూపుకట్టుకున్నది తెలుగుపద్యాన్ని కమనీయంగా కవితాత్మస్పందనతో రచించ 

గల కవులు యీనాడు బహు కొద్దిమంది. 

వారిలో శీ వీరభ దమూంర్తిగారు పరిణత, పజ్జులు 

పాడే. నిర్మించు సేన,స్వార్థచింత లేనిది వబాధ్యతారహిత మైన 

హింసకు పాల్పడదు. దొరికినదానితో తృవ్తిపడి దేశసేవ చేయటం ఒక్క-టే 
మార్గం. వకచేష్టలు చేయవ ద్దని ఆయన పబోధం 



౨౯ 

““వ(కళాఖల తరు వింటి బరువు మోయ, 

బనికిరాకున్న వంటకు. బనికివచ్చు 

వక చేష్టల మానవవ_ర్తనమ్ము 

వనికిరా 'దెట్టి యుపకారమునకు నేని” 

అయితే (పభుత్వంపె మ్మాతమే వారి పోరాటం, “వ జం వ|జేణ భిద్యతే” 

అన్న చాణక్యనీతి ఆయనది ఫాడ్కే మహారాష్ట్రవీరుడు, (పజలకు (దోవాము 
చేసినవారి ముక్కును కోయు జాతీవాడు. తెల్ల వారిపై ఆయన (పకటించిన 

యుద్ధంలోని సారాంశం యీ నీకిపైనే ఆధారపడింది 

ఆనాడు జాతి పరిపాలనలో తెగులు పడినపైరు వలె సగ మైనది ' ఈ 

కావ్యంలోని (వకృతివర్ణనలు (వకరణో_తాలు తెలుగులోని జాతీయతను (పతి 

వలింపజేస్తాయి. చేయితిరిగిన రచయిత సంప్రదాయాన్ని మథించటమే కాక 

దానికి (“తనమయత్వాన్ని పొందిక చేస్తాడు అలాంటి అనర్హరచన యీ కావ్యం 

పన్నుల భారాన్ని మోయలీక భరతజాతి దీనావస్థలో ఉంది 

"పన్ను లొక యయ్యూ. బర పభుత్వముకన్న 

ఫాము మేలు, చచ్చువాడు (బతుక 

వచ్చు పొమువిషమువలన, వర ప్రభు 

తన్ గతించు మనునతండు కూడ” 

చారిత్రిక ఇతిహాసరచనలో విషయం కూడా ఆధికారికంగా ఊండాలి. 
ఈ కావ్యంలోని అంకా లన్నీ ఆలాంటి స్పష్టతని సంతరించుకొన్నాయి 

చరితని నంతరించడ మే కష్టం చార్మితక-కావ్యాన్ని రచిందటం 

అసిధారా[వతం. కేవలం బుషికల్పు డైన కవికే అది సాధ్యం, శ్రీ వీరభ|ద 

మూర్తిగారు యీ మహాకావ్యంలో తెలుగుపద్యరచనాశిల్పం యింకా సజీవంగానే 
ఉన్న దని నీరూపించారు. 

మవాయోధుడు ఫాడ్కేజీవీతం అందరికీ (పాతన్మరణీయం. 

“ప యూరు విలసిల్లు మాయూారఫింఛమె 

భువికి దశా (తేయమూరీ, వెలసి” 



౯0 

గాణగావూర్ దత్తా! తేయ కే! తం, ఫార్మా వివారించిన (గామాల్లో ఆ 
దొకటి, పద్యపు ఎత్తుగడ, నడక, గంధీఠసుందరం, 

(గ్రామ, గామపురీపు రీపథవ థాఖండస్ట లీభండనో 
ద్దామం బై (వజ మాలుకొట్టి పభుతన్ చాటించుచో నీ ధరా 
సీమన్ శాంతి సజీవకాంతి యపుడే,సీ దమ్ము ధామమ్ములో 
స్నీమెశాంతి కళానళాంతియెక శే! యొన్నాళ్ళుజీవించినన్” 

శ్లేష, నమాసఘటనం, వాక్చొతురి, గంగార్చురి వంటి (ప్రవాహం, మధు 
రిమ్హూవెలార్చు సంగీకాత్మకత, రనబంధుర రచన యిది 

థ్రీ వీరభ!ద మూర్తిగారి కవికాతప్రస్సు పండించిన మణిదీప మిది 



తీ దోఖులవల్తి రామానుజురాశ్రుగాట మైాదరాబాద్ 

14-877 

హైదరాబాద్ ఖండము 

1947 సంవత్సరములో భారతదేశము ఇంగ్లీషు పరిపాలన నుండి 

విము క్రియె స్వతం తము పొందినది. జాతీపిశ గాంధీమవోత్ముని నాయకత్వములో 

భారత [ప్రజలు సాగించిన అహింసాత్మక మైన పోరాటము ఫలితముగా మనకు 

స్వరాజ్యము వచ్చి యిప్పటికి సుమారు ముప్పది సంవత్సరాలు గడచిపోయినది, 
1947 సంవత్సరానికి కొంచెము ముందుగాను, తరువాతను జన్మించిన మన 

యువతీయువకులకు భారతదేశ స్వాతం్యత పోరాటమును గూర్చిన వివరాలు 
యెక్కువగా తెలియక పోవచ్చును- స్వరాజ్యానికొరకు సాగిన పోరాటములో 
పాల్గొనినవారు అనేకులు యీనాడు సజీవుతై యుండుట అదృష్టకర మైన సంగతి, 

సుపసిద్ధ కవులు, పండితులు (థీముదిగొండ వీరభ్యద మూర్తిగారు 

భారత స్వాతంతోగ్యద్య మమ ను యీ కావ్యములో మనోహరముగా తెలియజేసి 

నారు స్వరాజ్య సాధనకు జరిగిన ఉద్యమాలను అన్నింటిని స్వయంగా చూచి, 

ఆ ఉద్యమాల సాఫల్యమునకు సంతోషించి, ఉత్సాహముతో కలము పట్టిన కవీ 

శ్వరులు (శ్రీవీరభ[ద మూర్తిగారు. ఈ కాక్యములో వారు ఆ ఉద్యమాలను 
కనులకు గట్టినట్లుగా చితించినారు అనాటి ఉద్యమాలతో 1పత్యక్షముగను, 

పరోక్షమగను కొంత సంబంధము ఉండిన నావంటి వారికే గాక యీనాటి యువ 

తీయువకులకు గూడ యీ కావ్యము ఆవశ్య పరనీయము. 

[కీ శ 1800 పా9ంతములో భారతదేశమున ఇంగ్లీషువారి |పభుక్వానికీ 

గట్టి పునాదులు యేర్పడినవి ఈ సంవత్సరమున అప్పటి ఇంగ్లీషు గవర్నర్ 

జనరల్తో స్వదేశ నంస్థానాధీశ్యరులు చేసికొనిన ఒడంబడిక ఫలితముగా నిజాం 

రాజు ఇంగ్లీషు (పభుత్వానికి సామంతు డెనాడు, ఈ విధముగా ఇంగ్లీమ |పభు 

త్వమును సంస్థానాధీశ్వురులు మొద్నలేన వారు శిరసావహించినప్పటికి ని [పజలలో 

పరదేళ పరిపాలనపట్ట సానుభూతి లేకుండె నను సత్యమును నాటి చర్మిత నిరూ 



ఇం 

పించు చున్నది ఇం గ్రీమవారిని తొలగించుటకు భారతదేశములోని అన్ని పా౦ంతా 

లలోను విప్తవాలు చెలరేగినవి, ఈ విప్పవోద్యమాల చరిత) ర క్రాంకిత మై; 
హోజ్జ్వలమై, దేళభ క్రిపూరితమై, త్యాగళోభిత మై, ఉదాత్తమై విలసిల్లు చున్నది. 

ఈ కావ్యములో (క్రీముదిగొండ వీరభ_దమ్నూర్తిగారు ఆ ఉద్యమాలను రసవంత 

ముగా వివరించినారు, 

1808 సంవత్సరమున ఇంగ్రీమ (పభుక్వానికి మహరామ్ట9లకు యుద్ధము 

జరిగినది కాని నిజాంరాజా ఇంగ్లీషువారికి వి 

బీవోరు పార్గింత అధికారి “వహిపత్రాయ్ "ని ఇంగ్రీమవారికి సైనిక సహాయము 
చేయవలె నని ఆదేశించగా ఆయన ధిక్కారించినాడు, తత్ ఫలితముగా ఆయనను 
ఉద్యోగ మునుండి తొలగించుట జరిగినది, తరువాత ఆయన నిజాంరాజు మీద 
తిరుగుబాటు చేసెను 1608 సంవత్సరమున ఇంగ్లీమవారికి వ్యతిరేకముగా 
కొందరు జాగిర్జార్లు తిరుగుబాటు చేసిరి ఇట్లు తిరుగుబాటు చేసి శిక్ష అనుభవించిన 
వారిలో “రావురింభా నింవాల్కర్ ,* నూరుల్ ఉమా9"లు ముఖ్యుల. ఆ తరువాత 

రోహిలాలు కొందరు తిరుగుబాటు చేసినారు ఈ రోహిలాలనాయకులునర్జార్ ఖాన్" 
“తుర9బాజ్ ఖాన్? మొద లైనవారు= 1858 ఫ(బ్రవరిలో గుల్చర్లాజిల్లాలోని షోరా 

పూర్ పంవాంకు డైన “వెంకటప్పనాయక్” ఇంగ్రీషువారిమీవ తిరుగుబాటు 
చేసెను. 1858 జూన్లో రాయచూరులో *“భీమ్రావు దేభయ్' తిరుగువాటు 
చేసాను. ఆదిలా బాదు జిల్లాలో గోండులు 'రాంజీగోండు' నాయక త్యమున ఎదురు 

తిరగినారు మహాబూబ్నగర్ జిల్లాలో “పండుగళాయన్న' అను యోధుడు తెల్ణవా 
రిని చంపాలే అను నినాదము లేవదీసి, ఎదురుతిరిగి మరణశిక్ష వాలెనాడు, ఈ 
విధముగా హిందువులు, ముస్త్రింలు అను భేదము లేక భారతదేశములోని అన్ని 

పా9ంతాలందు వలెనే పాదరావాదు సంస్థానములో కూడ్త స్వాతంగత్య ఉద్య 

మాలు నిర్వహించినారు నూర్హమంది హతులెనారు వేలమంది నిర్భంధితు 
లైనారు. డజన్లమంది అండమాన్ ద్వీపాలకు పంపబడినారు లక్షల రూపాయల 
ఆఫీ జప్తుచేయబడినది, 

శ్రీమదిగొండ వీరభ[దమూ ర్తిగారు ఈ అధ్యాయములో హైదరాబాదు 

స్వాతంతో %ద్యమానికి సంబంధించిన వీరగాథలను సావాసకృత్యాలను మిక్కిలి 

రసవంతమ.గా కావ్యరూపమున వ్య క్రీకరించినారు ఇందుకు శ్రీవీరభ దమూరర్తి 
గారు అభినందనీయులు, ఈ కావ్యము ఆంధ పారకలోకము ఆదరణ పొంద 

కలె నని నా ఆకాంతక్ష- 



శ్రీ పోతుకూచి సాంబళివరావుగారు BA.LL,B, President Viswa- 
Sahithi, Executive Member, India International Centre. 

శ్రీ ముదిగొండ వీరభ | దమూర్తి రచించిన హ్నైదాబాదు ఖండము విపు 

లంగా చదివాను. చక్కటి శెలి,చిక్కటి భాష, నవరసభూయిష్ట మైన ఇతివృ త్తం 

యీ హైదబాదుఖండానికి, వన్నె తెచ్చాయి 

భీ ముదిగొండ వీరభ్యదమూరి రచనలో భాషా సంపదలోని సౌంద 

ర్యాలతో వాటు చమత్కృతి క వోస్యం:సుందర 

గంలో అంతర్గతంగా పారే అందాల సెలయేరులు-ఈ 

పైాదాబాదు ఖండంలో చలి గురించి [వాస్తూ రెండవ రాజాని లక్షణాలు 

హైదాబాదులో చలి విషయంలో సరితూగగల వనీ, ఢిల్లీకి తీసిపోని చలి ఇందు 
గల దని ఆయన వర్ణించారు. మెహిందీ లోని సౌఖ్యనిష్యందిని కల రేయి 
గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తారు ఆధునికులకు ఆళ్ళర్యం కలిగేలా నిశి, చరి, 

చెలి మధువు, కూడిన హై్మ(దాబభాదు రాత్రి వర్ణన ఉత్తేజకరంగా వుంది, 

వెన్నెలగురించి నెలరాజు తెలుసుకున్నట్లు శ్రీ ముదిగొండ రచించారు, “మంచి 
ముత్యాల కుప్పలు” “ఇం తని రాని చక్కెర గుమ్మరింపు" మాలతిపూలు పట్టు 

బుట్ట '“సహ్మనధారల పాలు పిండిపోసిన రీతిి_ఇలా ఆయన వరనలు వాద్యంగా 
అ 

వున్నాయి “చినుకులు పడిన తామరా కెనయు కంట సెల వొసంగ నిజాము” 
అన్న పోలిక కవి కల్పనాళ క్రికి నిదర్శనము, 

శ్రీ ముదిగొండ ఏీరభ దమూంర్తి సహజంగా స్వాతం త్యపోరాట ౦లో 

(బతికిన వ్వక్తి కావడంవలన రచనల్లో ఆ స్వాతం్యత్యవాయువుల సమ్మేళనం 

ఉత్తేజపరుస్తుంది ఆయన రచనా రీతుల్లో పాతలు వీరత్వం పుంజుకొని 
పురోగమిస్తాయి కదన రంగం; మదనరంగం కూడా ఒకే |తాసులో సరితూగే 

భాషాకల్పనాసనంపదతో కవి రచించగల రనుట నిస్సందేహం. (శ్రీ ముదిగొండ 

వారి కృషి (ప్రశంసనీయం, వారికి నా వృదయపూర్వక శుభాకాంత్నలు= 



aా॥ నాయనికృష్ణకుమారిగారు 

Reader In Telugu, Osmania University 

Hyderabad 

దయానంద ఖండము 

ఆనందసొండర్యం 

పితృసఖులు శీ ముదిగొండ వీరభ|ద మూర్తిగారు సాహిత్యరంగాన లబ్ధ 

(పతిష్టులు ఆయన ఊండని కవిసమ్మేళనం కోధించదు ఆయన గొంతు 

ఖంగున మోగి నాదాన్ని వలయాలుచుట్టి, ఆ శబ్బమయ వ్యూహం లోపలికి 

1శోతల మనస్సుల్ని ఒక్క పెట్టున ఆక ర్షించుకుంటుంది ఆయన జనంనాడిని 

గుర్తుపట్టగల ఉచితజ్ఞులు. ఒకే యితివృత్తాన్ని ఆటు గణచ్చందంలోనూ! ఇటు 

వచన పద్యంలోనూ మలిచి ఎదుటివాళ్ళమీద గుప్పించి ముగ్ధుల్ని చేయగలరు: 

అందుకే అయన కావ్యాల్ని చదువుతుంటే ఆందులో పద్యాలు కేవలంపద్యాలుగా 

మా(తమే సాక్షాత్కారం కావు, అవి ఆరోవాణావరోవాణ|కమాలతో, ఆవనర 

మైన విరుపులతో, ఆయనే మన యెదుట చదువుతున్న ట్లుగా చెవుల్లో గింగుర్తెత్తు 

తాయి. 

ఈ వందేమాతర కావ్యం మన జాతీయోద్యమ చరిత్ర, 1860 నుండి 

1906 వరకూ ఉన్న దేళ రాజకీయ చర్మిత అంతా ఇందులో సమీకృతి నందింది 
1905లో బంకించం[దుని వందేనూతర గీతం పుట్టింది అంతకుముందే అది 

మనకు నినాదమై శోభిల్రింది 

చరితను కావ్యంగా మలచడం కష్టమైన పని. కేవలం సత్యకథనాలతో 
నిండి, అంకెల్ని తేదీల్ని కళ్ళముందు తిప్పే చరిత) రమణీయార్థపతిపాదకం 

కావడం కష్టం, ఆయినా మన భాషలో, చారి తకకావ్యాలు వా?సి మెప్పించిన 

వాళ్ళు ఉన్నారు. అందులో ఈనాడు ఫ్రీ ముదిగొండవా రొకరు, ప వైనిమిది 

శుండాల బృహత్ కావ్యంగా వారు దీన్ని తీర్చడం అలినందనీయమైన విషయం; 

అందునా, పద్యాన్ని చూచి ఆర్థం కాదు లెమ్మని జనం భయపడి దూరంగా 

ఉండే యీ కాలంలో! 



౪౫ 

ఇది “దయానందఖండం” ఏక కావ్యాతర్గతంగా ఉన్న పితిఖండానిక్ 
వేరువేరుగా ఒక్కొక్క సమీక్ష వాగియించడం ఈ కవే తెలుగులో మొదలు 

పెడుతున్నా రనుకుంటాను కావ్యాన్ని ఆసాంతం చూచి చేసే సమీక్ష వేరు 

ఈ రక మెన ఖండగత సౌందర్య సమీక్ష వేరు, అయినా అన్న మంతా పట్టి 

చూడక్కరలే దన్న అతి సామాన్య జనోక్రి కిది చక్కని నిదర్శనం 

ఈ ఖండంలో దయానంద వృతాంతం క్లుప్తంగా ఉంది. స్వామీదయా 

నంద సరస్వతి, భారతచేకాని కొక “రూసో', ఒక “లూథర్”, మరొక 
“బిస్మార్క్ '. ఆయనలోని వ్య క్రిత్వం రెండురకాలుగా కనిపిస్తుంది ఒకటి 
మాతృదేశ దాస్యశ్చంఖల విచ్చేదనోన్ముఖం మరొక్కటి, ఆధ్యాత్మికాన్నత్య 

(పచార _పవణం-- ఈ రెండింటికీ వింతగా ఏకత్వం సాధించిన అద్భుత వ్యక్తి 
దయానందుడు కవి ఈయన్ని గురించి మన సంకా కేంద్రీకరించి చెప్పినట్టు 
కనిపిస్తుంది అతడు, ““బొట్టకేడాతోడ పుదై కల్లోలము లంచు చందనమునే 
అనుమతించిన” వాడు “న్ర్రీవిద్య మిగిలిన శ్రీవిద్యలేదని ఘోషించి మోషాను 
కొంచెపరచినో వాడు '“సంఘీభావముననె తక్క. అస్వతంతత పో”దని, 
జాతి నంతటి నొక '*'బంతిగా నిల్పి న వాడ.- “హెర్కు్యులిసంత ఐలవంతు 
డు "”"“ఎదురుము తల వంపింపుము చదుపుము దుర్మార్లు డగునా ఇ్మాపత్తినేన్ "అని 
గర్జించిన వీరసింహము అటువంటివాడు కొన్ని వందల యేళ్ళకె నా ఒకడు 

దృవిస్తాడా! అని తిలక్ ప౦భృతులు ఆనాడు విచారించారు. 

ఈ ఖండంలో చితంచిన మరో రెండు పాతలు చాలా బల మైనవి 

మాతృదేశ స్వాతంత్ర్య సముపార్ణనకోసం (బిటిష్ వాళ్ళమీద క త్రికట్టిన 
“వాసుదేవ బలవంతరావు ఫాడ్షే'” 'ఉ్యెరరిస్టునాయకుడు, తెల్టవాళ్ళతో యుద్ధం 
చెయ్యడానికి నెజాములోని రోహిలాలతో, సైన్యసహాయం కోరి పతకాలు 

[వాయుంచుకున్నాడు, ఆద మరిచి నిదపోతున్న వాజ్జి శ(తువులు "బంధించ 

గలిగారు జనాభ్మిపాయాన్ని కలుషితం చేసే ఊగేశ్యంతో ఆతజ్జి ెద్దబంది 
పోటుదొంగగా బితించారు కాని, కోర్టుమ్మాతం, అతణ్ణి చివరకు ఆంగ్లరా 

జ్యాన్ని కూల్వదోయ ప్రయత్నం చేసినందుకు శిక్షంచింది అందుకే సంతో 

వింటి ఫాడ్కే, 



ve 

“దొంగతనము నిందను మోపి [(కుంగదీయ 

కాంగ్ర రాజ్యము కూల| దోయం గడ గె నని 

బుతమున న్నన్ను శి&ింవ నెంచె మెచ్చి 

రొందు కోర్టును కీడుళో కొంత మేలు” 

అని ఊోరడిల్ణ గలిగాడు, నెత్తురును చలిముద్ధ చేసేంత త్యాగశీలి ఫాడ్కే. 

జైలులో అతడు మరణిస్తే, +దేకం మొత్తంమీద జనం, తమ యింట్లో చావు 

వాటి ల్లినట్టుగా సచేలస్నానము చేశారు అత డిక తిరగలేడుగదా' అని తెల్పవాళు 

గుండె హాయిగా గురక పెట్టింది. 

ఫాడ్కేా. రోహిలాలతో ఒప్నందం వాసుకునే సందర్భంలో, కవి వెంకో 

పంతు అనే మరో పృాతను (పవేళ పెట్టారు. ఇతడు |వాయసకాడు “వెదరిపోదు 

ఫలము నా [వాత పడిన యే స్థలమునా” అని స్వోత్కర్షను చూపించుకోగల 

శ_క్రిమంతుడు.--ఇక్క_డ కవికి, చారి తక సత్యాలనుండి దూరంగా, కాస్త సేపు 

రమణీయ మైన కల్పనను రూపొందిన్తూ ఆనందించే అవకాశం కలిగింది _- 

వెంకోపంతు[వాతలో చతుర త్వాన్ని తెలియజేస్తూ ఆయనకు భావవరు 

సెన ఈశ్వరభట్టు ఒక ఉదంతాన్ని ఉదావారించాడు, 

ఒక [వియుడు తాను పేమించిన మగనాలికి తన వృదయం తెలియ 

జేయా లనుకున్నాడు, తన గురువు వెంకోపంతు నాశ్రయించి అతనిచేత తన 

తరుఫున ఓక లేఖ [వాయించుకున్నాడు, “నేను నీదు ఖర సీవు నాదు భార్య 

వేగ వలయు పండరితీర్థము న సిరాగ_అని పండరితీర్ణానికి లేచిర మ్మనీ, 

సినా సంబంధం భార్యాభర్హృ సంబంధమే కాగల దనీ అందులో సూచించాడు ఆ 

పిల్ల కీవ్యవహారము నచ్చలేదు కాగితం భర్తచేతులో పె ఊరుకుంది అతగాడు 
మండిపడి, ఊరి పెద్దల్ని కూడేసి ఇత జ్ఞ రచ్చబండ రకు రమ్మని సవాలు 

చేశాడు, “ఇతగాడికి ఊరుఊః రంతా వెన్నుమీద విరిగిపడ్డ పోయింది, గురువు 

గారి కొళ్ళు పట్టుకున్నాడు. వెంకోపంతు శిష్యుని వెన్ను బ్లి, నేను వాసిందే, 

కామాలు పెట్టి రచ్చదగ్గర చదవ మని తరిమాడు 
“దాంతో ఆ వక్కణ కాస్తా 

నేను నీదుభర్త, నీవు, నాదు భార్య, వేగ వలయు పండరితీర్ణము నరసి రాగ--- 
ఆని మొత్తం అర్థాన్నే మార్చుకుని ఆమాయకంగా అందరికీ కనిపించింది 



౪౭ 

ఊరి పెద్ద లంతా, చనువుతో ఆవిడకు ఉత్తరం [వాళాడే గాని ఇందులో 
దురర్గ మేదీ లేదని ఆ కాగితాన్ని చించిపారేసి, కేసు మాఫీ చేసేశారు అటు 

వంటివాడు. వెంకోప తు. వెంకోపంతుపరంగా, 

““పోమణములు పతద్వయ 

భాను లగు వకీళ్ళకున్ , నభంగాభంగ 

శేవములు, 'రుకూన్” తెలివికి కామము లీ వెంకు పంతుక _ర్హృక 

'లేఖల్ _” 

అన్న కవివాక్యం, ఆయన కవిత్వానికీ వర్తిస్తుంది ఈ కవి శ్లేష వాడ 
టంలో దిట్ట వ్యంగ్యాన్ని కూడా తన రచనలో ఎక్కువగా చితిస్తారు. ఈయన 

కొలంపోటు తిని, కీచురాళ్ళ “ఈ వేళనీ రాజ్య మెవరిది గాదు మాది” ఆని 

సమకాలికస్థితిని వ్యంగ్యంగా సూచించగలవు, ఇక్కడే గురువువల్ల పెకి వచ్చి 

గురువును పడనెర్లే రాజకీయపు శీష్యరికాలు మెరుస్తాయి మామికిచెట్టు పండ్లను 

కాసినే, మంచి మాస్రర్లు శిమ్యలకోసం నద్దుణాలను కాస్తారు అయితే ఈ 

మా సళ్లలో కొన్ని తేడాలు కూడా ఉన్నాయి. అన్ని విషయాలూ టోధించే టీచర్దు 

వేరు, ఆనాడు ఆంగ్లం చెప్పే టీచర్లు వేరు 

“అతరు లేకయే వలచు నాంగ్లము చెప్పెడివాని దుస్తు లత్యు త్రమపం క్రివా 

డతడు, ప్యూను నమస్కృతి చేయ తీ3 వేరు”__ 

మామూలుపంతు ళ్ళంతా అవ మానవిషపానంలో పరమ శివమూర్తులు | 

ఈ కవి పలుకుబళ్ళు కొన్ని కొత్తవి మనం చింతగింజ వేస్తే మునగని 
చిక్కని మజ్జిగ నెరుగుదుము. కాని ఈయన అటువంటి చిక్కని “దాయి” నెరు 

గును, ఆంతే కాదు, 'గమగమలాడు మేల్దరద తమ్మలమును* కూడా ఎరుగును - 

భూమిలో ఖనిజం దాక్కున్నట్లుగా ఈయనదృ్భష్టిలో దైవం కాలంకడుపులో 
దాక్కుంటాడు 

ఈ కవి రచనలో ఉర్జూపదాల వాడుక కొంత విరివిగానే కనిపిస్తుంది 

ముసల్మాను చేత పద్యం చెప్పించాల్సి వస్తే దాన్ని మణి పవాళ శైలిలో, ఉర్తూ 

లోనే నడపడం తమాషాగా ఊంది_ 

భాన్ అనే వాడు, 



ళ౮ 

“జాశావూ మె గుడ్నూర్ 

లాతావూ ఫౌజు రోహిలా డక్కానియోం 

కా తయ్యార్ రవానా”' అని చేతిని కదిలించి” 

మరీ వివరించాడు. భడవాల్, ఐందాచేయు, జీబుగా, పల్టీలుకొట్టు, మతలబు= 

వకాలతు, ఫర్మాయించు, రుకూన్, వంటి మాటలు ఈయన పద్యాల్లో ఎబ్బెట్టు 

తనం లేకుండా అందంగా ఒదిగి పోయాయి. “పనిపట్టు,' “నిలువు నడ్డమ్ము నంగుళ 

మ్మెదుగు” “మూడు చెలువుల నీళ్ళు తాగు',వంటి తెలుగు పలుకుబళ్ళు మధురంగా 

వినిపిస్తున్నాయి, 

మరొకమాట! దృశ్య కావ్యాల్లో కన్పించే శిల్పం, ఈ కవి యిక్క_ డొక 

చోట చూపిస్తున్నారు, సాధారణంగా నాటకాల్లో పూర్వ (పసంగా న్ననుసరించి 

పాత | పవేశిస్తుంది అదే విధంగా ఇక్కడ ఒక సంఘటన ఊన్నది, దయానంద 

సరస్వతి మరణించిన తరువాత సంకాపసథ అధ్యక్షుడు (పసంగిస్తూ 

“ధర నెడనసె దయానందుడు 

తిరుగుచు తిరుగుచునె యరువదియు నిండక, యి 

తరి రాజకీయరంగము 

నురడింపగ వచ్చునో తదుపముడు అెస్సల్.” 

అని వాకొన్నాడు, వెంటనే 

“__అచ్చటకున్ వ 

చ్చెను గంగాధర తిలకుని 

తనయుడు బలవంతరావు”' 

అని కవి ఒక్క మాటన్నాడు ఇదీ ఇక్కడి నాటికీయలక్షణం, చారి|త్రికేతి 
వృత్తాన్ని స్వీకరించి సాధ్యమైనంత రామణీయకాన్ని సృష్టిస్తూ కౌవ్యాలుగా " 
మలచే ఈ కవి స్థానం ఆంధ్రసాహిత్య చర్మితలో గణనీయమైనది 

ఇదీ ఆనందసౌందర్య సమీక్ష, 



(ఖ్రీ కొడాలి ఆంఉనోయులుగారు 

కాం గెస్ ఖండము 

శ్రీ ముదిగొండ వీరభ్యద మూర్తిగారు “వందేమాతరమ్” అను (గ్రంథ 
మును (వాయ మొదలు పెట్టారు అది 18 అధ్యాయములు (పతి ఆధ్యాయమునకు 

“ఖండము” అని పేరు పెట్టారు ఆందులో కాంగెసుఖండము కూడా ఒకటి 
ఆది 9వ ఆధ్యాయము అది కాం గెసుపుట్టుకను గూర్చిన కథ తరువాత అధ్యాయ 

ములలో సెతము కొం గెసు పస క్తి వచ్చినప్పు డెలి ఆ కథకు సంబంధించినంత 

వరకు అప్పటి కొం_గెసు కార్యకలాపములను గూర్చి పేర్కొనడం జరిగింది 

ఇది చర్చి తకు సంబంధించిన విషయం దీనిని వీరభ|దమూర్లిగారు పద్యా 
లలో వాశారు, పద్యాలు (వాయడం తేలిక కావచ్చు కొని క విత్వం (వాయడం కష్టం 

కవి తనకు యిష్టంవచ్చిన కథను కల్పించుకొని గానీ, లేక అదివరకే [పచారంలో 
ఉన్న ఒక కథను తీసుకొని గానీ కవిత్వంలో మనోవారంగా [వాయవచ్చును 
కాని రాజకీయ సమావేశాలలో జరిగిన చర్చలను తీర్మానాలను పద్యాల్లో (వాస్ 
ఆందులో కవితా సౌందర్యమును (పతిబింబింపచేయడం దుస్తరం కాని శ్రీవీరభ 
(దమూర్తిగారు “వందేమాతరమ్ ” లోని “కాం గెసు ఖండము” రచనలో అనే 
తచోట్ట వారి కవిత్మావెళభవమును _పదర్శించి కృతక్ళత్యు అయినా రని చెప్పు 
వచ్చును. 

ఓక చిన్న బడి ఫెర్లూసన్క ళాళాలగా రూపొందిన సంఘటనను తిల 

కగార్కరుచిప్పంక రులు నెలకొలిపిన ఒడి- “ఒక మవాకళాళాల యయ్యె సవ్యానగ 
జనిత మలలీయూట గోదావరి యైన యట్లు” అని వర్ణించా రాయన తిలకుముహో 

ష్ష9 పతిభ్ను గూర్చి “రెండుభాహువులును కేసరియు 
మరాటి పత్రికల” “సార్యజనికసభథయును” “డక్కనెడ్యు కేషనలుసొ సైటీ” ఈ 
క్షణము లనన్యదృథఢ మవోరావ్ట్రచై తన్యమునకు” అన్నా రాయన,రనడే స్థాపించిన 

సార్వజనిక సభలో శకేళవచంద సేనుమరణమునుగూర్చి జోవోరులర్పించేటందుకు. 
ఆగార్భర్ మొదలగు మహామహులు పాలొన్నారు, ఆ తీర్మానమును గూర్చిన 

తాత్విక చర్చలను మనోహర మెన పద్యాలలో వివరించారు వీరభదమూర్తిగారు= 

4) 
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“ఆ సథ మగిసేసరికి ప్రొద్దు (గుంకింది. ఆ సభలో పాల్గొన్న వారంతా _సముఖ 

తత్యశాస్రుకేత్రలు-ఆకాశాన చుక్కలు కనిపించినై , అప్పు డా ౧ం్రళ్ళాన్ని ఎంతో 

శనముచితంగా యిలా వర్ణిం వారు కవి 

“ఎన్ని కనులొ లోకా లే నీశ్వరునకు 

ఎన్ని ఆనందలొ కాలొ పున్నెముల గనులకు, 

ఎన్ని కోరికలో జనులకు-ా . 

అన్ని పొడిచె చుక్క, లబ్బమువాట పూలతోట.” 

వహ్యూం కళాళాలా విద్యార్థుల నుద్దేశించి వాసిన ఉత్తరం, సురేందనాథ్ 

చెనర్లీ సార్వజనిక సభకు పంపగా ఆ సభాకార్యదర్శి [శోతలకు చడి వినిపించాడు, 

ఒందులోని సారాంశమే ఈ పద్యం, 

“స జాతికీ తగు పాలన 

మా జాతికి వచ్చి తీరును- ఆలస్యముతో 
మీ జాతి ముడిచికొని మము 

వాజమలన్ చేసినా ఆవరొ యనదగునే 

హ్యూమీనుగూర్చి దాదాభాయి అన్న మాటలను కవిత్వంలో యిలా 

జై వాళారు మన వీరభ[దమ్వూర్రిగారు, 

* క్రేకసల మధ్య మరియున్ వాకొనె నౌరోజి, యెంతవాడోవ్యూం: లో 
ఇదాకొనిన ఆత్మ భారత మై కళుకులు చిమ్ము దేవా నూంగ్జం బయ్యున్ ''_ 

కొం గెసు చరితను గూర్చి మజవరాని మాట మజొకటి ఉందీ (గంథంలో 

“త్రీ మానవచ ర్యావిర హితమౌరామాయణం బి దే, దాయాదుల్ దితి నొంద 

సనిది మహాభారత మిదె_కొం గెసుచరి త” 

మొదటి కాం గెసులో జరిగిన తీర్మా నములు ధారాళంగా పద్యాలలో 

శవర్జించబడ డం (గంథక ర్త ఆ పతిమాన (పతిభావిశేవ మునకు సాదృశ్యం. ఊదా 

“వహారణకు | 

““లండనులో నన్న ఇండియాకౌన్నిలు వై ళమే రద్దు 

కా వలయు ననుచు, ౪౪౪ ౪ా 
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తీర్మానముల్ [వాయబడి యొ” 

దాదా భాయినౌరోజిఉపన్యా సాన్ని ఉల్లేభిస్తూ “నవురోజి సభాత్మకు నిజ 

వచనఘనసార చందనచర్చ సలిపె” అనిముగించారు మూర్తిగారు, ఈ విధంగా 

ఈ కాంగెసు ఖండంలో కనబడుతూన్న కవిత్వపు తళుకులను [ప్రత్యక్షం చేయడం 
(ప్రారంభిస్తే [గంథంకంటె సమీక్ష పెణిగిపోతుంది. 

కనుక ఒక్కటే నా సలవో। [గంథం చదివి ఆనందించడంకంటే 

మార్గాంతరం లేదు. 

చదివేటప్పుడు కూడా జాగ త్తగా ఓపికతో చదవాలి తిక్కన భారతం 

లోని పద్యాలు వలెనే ఆపవలసిన చోట ఆపి చదవడం ఆలవాటు లేక పోతే 

అర్జం కావడం కష్టం 

ఈ [గంథమునకు సమీక్ష [వాసే నెపంతో ఈ (గంథాన్ని చదివే 
ఆవకాశం అయాచితంగా నాకు లభింపచేసిన ఈ _గంథక రేకు నా కృతాజ్ఞతాభి 

నందనాల్ము 



Swami Ranganathananda Secunderabad 

Rama Kashna Math Hyderabad-500003 

Combined ‘Introduction’ to 16 

Chapters on Sri Rama Krishna and 

Swami Vivekananda. 

In “Vandemataram” by Sri Mudigonda Veerabhadramur + 
we haveam 6 le story of India’s st , 
gle for freed ma Kkavyam ofeighteen chapters Among t 
fighthrs for eedom are not only tt 1 soc 
leaders, but 10 the spiritual teachers lke Swami: Dayanan a, 
Sn Ramakris na, and Swam Vivekananda 

Sri Veerabhadtamurty introduces Sri Ramakrishna as the 

one who, through his sadhanas and teachings, roused the kan- 

He presents నర Ramakrishna 28 the- 

Narayana and Swami Vivekananda 28 

Nara 

The author presents the several facets of Swami Vivekana 
nda’s personality, 17 
man, and his raising the concept of freedom, from the merely 
political to the level of the spiritual, to the heights of all- round 

Several of the verses 1m the section on Swamt Vivekananda 
have been broadcast by the Hyderabad station of the All - India 
Radio 

The author couches these 1deas 1 mellifluous Telugu,they are 
1, hke the usual poetic compositions, 

the author 
Sang the poems on Sri Ramakrishna at the Ramakrishna Math, 
Secunderabad, Hyderabad, on 24 March 1977 
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Sn Knshna, Sri Rama, and Bhagavan Budd a, 1 the ast, 

inspired the creative 01068 of our country to brn out bea “ful 

ieces of poetry painting, sculpture, and c 

reat books of hilosophy and spirituality The ar stsof mo ern 

dia are slow feeling the same fascination i Sr Ramakri na, 
arada Devi e Holy Mother, and Swa 1 Vivek anda ven 
ring the lfet eofSwami Vivekana a, oneo the dis 65 

of Sri Ramak na, namely Babu Ak ya Ku arSen, had 
[2801 ationinhis cok Ramakrishng 

"“Punthi,in easy f] wing Benga 1 verse,to wh ch Swam Vivekananda 
had 1 200౯6016 n (Letters of 

సళ! Vivekananda pp 28 and 288-89, 1948 edit on) 

“The Ramakrishna Panthi that Akshay 9 sent is very good, 

but tt saktl at 6 opening, which 1s 
a great defect Tellhimto remedy 1 in t 6 second edition. 
Always bear this in mind tt lng before the 

€aze of the world, and ing every one of our 
actions and utterances Remember this and work 

‘Just now 1 read Akshay’s book. Give him a hundred thou- 

sand embraces from e. Through his pen, Sri Ramaknshna 13 
manifesting bimself essed is Akshay Let him recite that Panthi 

before all Well, 1 o oti init 1 

cannot tellin words e oy1I have 6 perienced by reading his 
book Well done 2! . Go omvillage to village and 
proclaim toall Sri 2 aksishna’s achings; can there bea 
more blessed lot than ths? Dear ear Akshay! I bless you 

dear brother! ay the Lord sit in your 

tongue! There 15 no need whatever 0 your becoming a sauny- 

isin 

‘Ask Akshay to write these few points im the third edition 
of his book “The E కః 

“1 Whatever the Vedas, the Vedanta, and all other incarnations 

have done in the past, Sri Ramakrishna 17664 to practise in the 

course of-a single life 

2, One cannot understand the Vedas, the incarnations, and 
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such like things without understanding his hfe, For he was the 
explanation 

‘3, From the very date that he as born sprung the satya- yuga. 
Henceforth, there is anend to a sorts of distinctio and eve- 

ryone down to the candala will 6 sharetsin the ine Love: 

The disiaction between man~ woman, b tween erich and 

the poo , the ltterate and the terate, bra mins an candal 

helive toroot out all And he wa the har inger 0 6106 6 
sepera on between Hindus and ~ ohamme ans, between Hin + 

us at Christians, all are now thngs of t e past That fi 1 
about istinctions that there was longed to another era. 
thiss ya-yuga, the tidal waves 0 Sri Ramakrishna‘s love have 

unmfie all 

‘Tell him to expand these ideasand write them in hi 

Own 80/16” 

Here 1s a profound guidance and inspiration for all writers. 

అనువాదము 

భ్రీముదిగొండ వీరథభ|దమూంర్తి రచించిన “వందేమాతరం” కావ్యము 
భారతస్వాతం త్య సమరమును వర్ణించు పదునెనిమిది ఖండముల ఆధునిక పురా 

ణము వలె నున్నది స్వాతంత్య యోధులలో గొప్ప రాజకీయసాంమిక 

నాయకులే గాక దయానందస్వామి, _శ్రీరామకృష్ణుడు, వివేకానందస్వామి 
మున్నగు ఆధ్యాత్మిక్యపవక్తలు కూడ నున్నారు 

(శ్రీవీరభ్యదమూ ర్తి ఇందు (్రీరామక్సష్టుని తన సాధన, ప బోధ ములకే 

జాతికుండలినీశ కిని ఉర్గాపించిన మహనీలానిగా (వవేళ పెట్టియన్నారు- 
ఆయన యిందు శ్రీ వివేకానంద రామకృష్ణులను ఆధునిక నరనారాయణావతారో 
ములుగా చితించీయున్నారు 
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కవి స్వామివివేకానందుని వ్య క్రిత్తమునందలి వివిధ విన్యాసములను , 

సామాన ్యమానవులయెడ నాయనకు గల పేఎమను, స్వాతంత్యభావమును, 
కేవల రా జకీయరూపమునుండి ఆధ్యాత్మిక ప్రమాణమునకు, _ఆనగా సర్వతో 

ముఖ మై న ఆత్మసామాగిజ్యస్వాతం| త్యోన్నతికి ఉద్ధరించిన విధానమును. 

చక్కగా వర్దించియున్నారు. 

స్యామివివేకానంద ఖండ మునందలి పెక్కు పద్యములు హైదరాబా దు 

ఆకాశవాణిను ౦డి ప్రసారము చేయబడినవి, 

కవి ఈ భావములను మధురమంజుల మైన తెలుగుభాషలో వ్యక్తము చేసి 

యున్నారు ఇది సామాన్యకావ్యముల వలె ఊరక పరించుటకే గాక పాడుటప 

కూడ నుద్దేశింపబడినది కవి శ్రీరామకృష్ణుని గురించిన పద్యములను సికిందా 
భాదునందలి రామకృష్ణమరములో ౨6-8-19077తేదీని గానముచేసినప్పుడు 

అందలి సంగీతమాధుర్యమును నేను చవిచూచియుంటిని 

పూర్వము (శ్రీకృష్ణుడు, (శ్రీరాముడు, బుద్ధభగవానుడు, వేదాంత ఆధా 

త్మిక(గ ంథములనే గాక సుందర కావ్యములను, శిల్పచి[త లేఖనములను, నాట 

భంగిమలను, వెల్వరించుటకు మన దేశమునందలి (ప్రతిభావంతుల కావేశము, 

కల్గించియన్నారు. ఆధునిక భారతమనందలి కళాభిజ్ఞులు మెలిగా (క్రీరామక 

ష్టుడు, శారదామాత, వివేకానందస్వామి, మున్న గువారియెడ ఇట్టి ఆకర్షణమునే 

అనుభవించు చున్నారు, వివేకానంద స్వామిజీవితకాలమనందే (శ్రీరామకృష్ణుని 
శిష్యులలో నొక డెన “వాబుఆత్ష్యయకుమార్ సేన్” “శ్రీరామకృష్ణప ంథి' అను [గం 

ఖఫమున సులభములు ఛారాశుద్ధికో భితములు నైక బెంగాలీపద్య ములలో ఇట్టి. 

ఆకర్షణ మును వ్వక్తీకరించియున్నాడు దానికి వివేకానందస్వామి ఈ | కింది 

_పళంసా విమర్శల నొసంగియున్నాడు (వివేకానంద స్వామిలేఖలు: వుటలు 

284, 86, 289, 1948 మృుదణము) 

“అక్షయకుమారుడు పంపిన “రామకృష్ణపంథి' చాలా బాగుగా నున్నది 

కాని ఆరంభ మున శక్తి పశంస లేదు ఇది యొక పెన్టలోపము రెండవము 

| దణమున దీనిని సవరింపు మని ఆతనితో చెప్పుము. మన మిప్పుడు సర్వ_హ 

పంచవాసుల దృక్పథ మున నున్నా మనియు, (ప్రజలు మన (పతికర్మ మును 
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వతివాక్యమును, పరిశీలించుచున్నా రనియు సంతతము జ్ఞ ప్రియం దుంచుకొ 

నుము దీనిని స్మరించి పనిచేయుము* 

"నే నిప్పుడే అక్షయకుమారుని [గంథము చదువుచున్నాను అతనికి 

నా ళతసవ్శాసన సమాశ్లేషముల నొసంగుము. థ్రీరామకృష్ణుడు ఆతని లేఖిని 
ద్వారా (పత్యక్ష మగుచున్నాడు ఆక్షయుడు నిజముగా ధన్యుడు. ఆ 

పంథి నాతని నందజి యెదుట పరింపు మనుము బలే! అం దసందర్భ మైన 

పద మొక్కటియు కానరాలేదు అతని [గంథమును చదువుటచేనే ననుథ 

వించిన సంతోషమును మాటలతో చెప్ప(శారిను. ,. అక్ష్షయా' సెబాసు!,.. 

(గామమునుండి గామమున క రిగి శ్రీరామకృష్ణుని యపదేళము లను ఘోషింపుము, 
ఇంతకన్న ధన్యతర మైన కార్య మింకేముండును? (పియాతిపీయుడ వెన 

అక్షయా! (పియసోదరా! నేను వృదయపూర్వకముగ ని న్నా శీర్వదించుచు 

న్నాను భగవానుడు నీ జిహ్వపై నిల్చుగాక: నీవు సన్యాసివి కావలసిన 

అక్కఅ యేమియు లేదు ... 

“అక్షయుని సిద్ధాంత[పచారము” (The Propagation of the F aith) 

ఆను ఆతని (గంథ ముమూడవము[దణమున ఈ కొలది యంశములను కూడా 

వాయు మనుము. 

(1) వేదములును, వేదాంతమును, ఇతరావతారము లన్నియు, పూర్వ కాల 

మున చేసిన దంతయు ఒక్క జీవితకాలమన ఆచరించుటకు గ్రీరామకృష్టుడు 
జీవించెను, 

(2) ఆయన జీవితము నర్భముచేసికొనకుండ నెవ్వరునువేదములను, చేదాం 

తమును, ఆవతారములను, ఆర్థ ముచేసి కొనజాలరు* ఏల యన ఆయన వాని క 

స్నీ టికిని వ్యాఖ్యానము 

(8) అయన జన్మించిన ఆ దినమునుండియే సత్యయుగ మవతరించి 

నది ఇప్పటినండి అన్నిరకము .లెన భేద ములును అంతరించినవి. 

ఆందజును దివ్య ప్రేమను పాల్గొందురు, పురుమలకును న్ర్రీలకును, పేదలకును 

ధనికులక ను, అక్షరాస్యులకును, నిరక్షరాస్యులకును, [బావ్మాణులకును, చండా 

లురకును గల భేదమును రూప్తమాపుటకే ఆయన జీవించి యుండెను. ఆయన 

శాంతిదూత హిందూమహమ్మదీయులకును, హింద్హూకై) స్తవులకును, నడుమ 



౫౭ 

గల పార్థక్యము భూతకాలమునకు సంబంధించినది మా[తమే, భేదము లున్న 

వనెడి యా పోరాటము అన్యయుగమునకు చెందినది ఈ సత్యయుగమున థ్రీ 
భామకృష్ణుని _పేమసము[ద తరంగములు అందటథిని యేకీభ వింపజేసినవి ' 

“ఈ భావములను వివరించి తన శైలిలో [వాయు మని ఆతనితో చెప్పుము" 

రచయిత లందటికిని ఇం దొక మవాత్తర మైన ఆవేళమును, నిర్దేళమును, 
కలవు 

“గోపాల బో(కవ రి” 

ఆధునిక భారతానికి ఆధ్యాత్మిక తేజస్సు (పసాదించిన తపోధనుడు, 

మహర్షి శ్రీ రామకృష్ణ పరమహంస చిరయశస్వి ఫ్రీ రామకృష్ణ సరమహంస, 

ఆయన అంతేవాసి ఆధ్యాత్మిక వారసుడు శ్రీ వివేకానందుడు భారతజాతీయా 
భిమానాన్ని సవాస్రరోచిన్సులతో భాసింపజేయడ లో మహ త్తరపాాతవహించిన 
మహనీయులు “వందేమాతరం "కావ్యంలో పరమవాంన ఖండము [పధానథాగం కావ 

డం సవాజము, సముచితము కూడా. మానవతావాదం, సకలమత సమానత్వం, 

విశ్వ, శేయస్సు భారతజాతీ యోద్యమ ఉదాత్త ఆశయాలలో (పధాన మైనవి. 

ఈ ఆశయాల రూపకల్పనలో శ్రీ రామకృష్ణుని (పబోధం తన పభావాన్ని ఆప 
చిమితంగా [పసరింపజేసింది ఇందుకు నిదర్శనంగా వరమవాంస ఖండంలోని 

రామకృష్ణ మహర్షి బోధననే గమనించండి - 

“కాళికాదేవి యందణి కన్నతల్లి 

యా మెరూవమ్ములో మన మరయవలయు 

క్రీస్తును మవామ్మదును సర్వవస్తువులను 

ఆవుచంటిలో నున్నవి యన్ని రుచులు” 

““మాధవుడు మానవులయందు మనును, చాన 

మానవులకు6( జేసిన సేవ మాధవుండు 



AO 

తన కె చేసిన యట్లు _కెకొనును, [పజకు 

నీవ సేయుడు పేదలు చెంగలింప, 4” 

“మతము జాతీయతా మూలమం|[త మయ్యు 

నన్యమతములవారితో ఒనెక మత్య 

మొప్పునప్పుడె యదాని గొప్పతనము 

తత్వ మేకత్వ మిదియ భిన్నత్వమందు...” 

భారత జాతీయోద్యమంలోని, స్వాతం త్య సమరంలోని వివిధచరి తా 

త్మకసంఘటనలకు, మహానాయకుల, మవిపురుషుల చిరస్మరణీయపా[త 

లకు (పతిబింబాల వంటి రమణీయ పద్యచిళా9లు పరమవాంస ఖండంలో 

అనేకం - 

““ఫాలము చందన తిలక 

శీలము, మానసము సంకలిత హిందూవి 

ద్యాలయము, మదన మోవాన 

మాలవ్యా, మాటశారిమానిక మనియెన్ * *.” 

ఆని పండిత మదన మోహనమారివ్యాను కవి పారకులకు పరిచయం చేస్తున్నారు. 

పద్యాత్మకంగా, ఆందులోను రసవ త్తరకావ్యంగా జాతీయోద్యమానికి 

అక్షరరూపం కలిగించడం సులభమైన విషయం కాదు, సంక్తిష మైన ఈ 

కార్యాన్ని శ్రీ వఏీరభ|ద్రమూ ర్తిగారు సవనీయంగా నిర్వహొంచారు. 

“మన చెల్లించెడి వన్నుతో( బిభుతబర్మాన్ ముట్టి, రష్యాచమూ 

జనితతా9సము నెళై గాని మన యీ నై రింపరానట్టి లే 

మిని పోగొమైనె? మిక్కి లించె, నిది యేమీ? పన్నులం బెంచు పొ 

లన మంచున్ మరికొంత వాకొనియు మాలవ్యాబలవ్యా వృృతిన్ ” 

జాతీయోద్యమంలోని విభిన్న రాజకీయసమస్యలను పిస్తా విస్తున్న సంద 

ర్భాలలో, ఆంగ్రేయ పాలకుల దుష్క్మృతులమీద భారతనాయకుల మాటలలో 

శ్రీవీరభ దమూ ర్తిగారు కురిపించే సునిశిత విమర్శలను పిత్యేకంగా పేర్కొ 

నాలి. శ్రీవీరభ|!ద్రమూ ర్తిగారి సున్నిత మైన వ్యంగ్యానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ = 
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“చేని యజమానునకు సాగు నేయువాడు 

కట్టుబడి ధాన్యమును బోలె కార్యదర్శి 

కాంగెగీనున ఒనెన నిర్ణయ నం|గవాంబు 

నేటనేట వై_ సాయి కందింపవలయు”.., 

అందమైన రేఖాచితాిలుగా  పద్యచితాలను రూపొందించ డంలో 

వీరభదమూ ్తిగారు (పదర్శించిన (సతిభకు మరొక నిదర్శనం- 

“ఆయన లాలా లజపతి 

రాయాఖ్యుడు, యువకుల మగరాయి దయానం 

దీయ మతము తీయన నం 

దీయ రసాలంబు, భారతీయ బఐలంబున్ 

ఇంగ్లీషు, తెలుగు సంస్కృతం ముప్పిరిగొన్న పద్యాలు గూడ వీరభ|ద 

మూ ర్రిగారి లేఖినినుండి మధురంగానే వెలువడినవి. ఇందుకు ఒక మచ్చుతునక - 

“ఢిఫ (ర పోవుచు నమితిన్ 
డఫరిన్ _వెసా9యి (డ్రోవానద్దం బనె, స 

శ ఠి 

చ్చిఫ యిద్ది, ధన్యవాదము 

లు పుల్లములు వాని కిడె, నెలుం గిటు లొదవెన్” 

జాతీయోద్యమకాలంనాటి కాం[గిసుసభల (పాధాన్యాన్నిగురించి (పత్యే 

కంగా కవి వివదించారు ఒక్కమాటలో, నాటి కొం[గెసుసభ విశిష్టతను వీరభ( ద 

మూర్తిగారు ఈ కింది పద్యంలో వివరిస్తున్నారు ఎంతో ఉదాత్తంగా--- 

“పరుగు బొంభాయి నాగామినభ యటంచు 

'దెలువబజె, నై యిచ్చటం]| ధిదినయుతము 

కాం[గె నలె దత్తా తయకాంతి యనగ? 

బదియుతొమ్మిదినూర్థ శిష్యగణ మొప్ప”, 6 

కారాగారాలలో బంధితు లయిన స్వాతం త్యయోదుల సత్యక కికి నివాళి 

వంటిది, మణిపూసవంటిది ఈ (కింది గీతం * 



ne) 

“జై లునాల్లుగో డలమధ్య నత్యళ కీ 

విద్యుదు దేకనంపృ కి వెలుగుచుండి 
సకోలభువనసంచా లన సంభ మముగ 

నురవడించును వెలుపలి కురికినపుడు''... 

పదచమత్కృతి తొణికిసలాడుతున్న _ గీతాలలోనుంచి స్థాలీవులాక 

న్యాయంగా పట్టి తీసిన ఈ [కీంది పద్యాన్ని చిత్త గించండి - 

“ఓ లగమందు. (ఖజల 

గొ ములను బెలిపి తిలకు గొట్లే నార్జన్ 

గ కొనినమెయి. ఐలికిర 

గి ౦గులు రాజనీతికిన్ వారి నుడుల్ ” 

జాతీయోద్యమంలోని [పజాళక్తినిగురించి, నాయకుల సామర్థ్యాన్ని 
గురించి, (శ్రీ వీరభ| దమూర్తి గారు అచంచల మైన ఆత్మ విశ్వాసంతో పలికిన 

పద్యాన్ని (వేస్తా వించకుండా ఈ స్థూలసమీక్ష ఆనంపూర్ణమే 

*వాకు,లు బ్యాంకుచెక్కు.లుగ నప్పటికవ్పుడు చేతి కందవో 
యిక్కడి పాలనానమితియిం గ్లిషువారలు ధిక్క-రిం చినన్ 

దక్కి నవారు భారతజనాభ్యుదయంబు (వతంబుగా (గియన్ 

మిక్కిలునాడు, రచ్చంబజ నేతలు [కిక్కిరియించునోడునున్ , =,” 

థారత జాతీయోద్యమమవాత రచారితకగాథలకు పద్యాకృతి వందే 
మాతరంకావ్యం ఆందులోనిది పరమవాంస ఇండాన్ని గురించి విశేషించి చెప్ప 

వలసిన మాట - ఇది రసవత్తర మైనది ఆత్తేజకరమైనది. ఉత్కృష్ట పయో 
జనాత్మక మైన ఈ కావ్యాన్ని కమనీయంగా సృష్టించిన (శ్రీ వీరభ దమూ రి 

గారికి నా వృదయవూర్వుక అభినందనలు అభికుతులు 



డౌ దివాకర వోంఠటొవధానిగాడ్, M.A. (Hon's) Phd. 
(ae) 

Formerly professer And Head Of The Department Of Telugu, 

Osmania University 

లోకమాన్య ఖండము 

మవోక వి శ్రీ ముదిగొండ వీఠభ దమూ ర్తిగా రాధునికాంధ్ర కవిపుంగవు 

లలో మూర్హన్యులు, సాం పదాయికక వి తాసవంతిని బహురసవత్కావ్య 

కుల్యల ద్వారా. తెలుగు నేలల |పసరింపజేసియ, శివుని ఓంకారఘంటానినా 
దమును( దలపించు మధురగంభీరకంరముతో బలుచోట్ల కావ్యపరన 

మొనరించియు వా రనవద్య మైన యశస్సు నార్టించినారు. కవిత్వ ముతో 

పాట్లు మిత్రిమీఖిన దేళభ_క్రియ వారి కాజానజ మై వారిచే పెక్కు. మవోకావ్య 

ములు (వాయించినది 

“*జననీయు జన్మ భూమియును స్వర్గ ముకన్నను గొప్ప, 

పామ మైనను పరభూమి తుప్పో మెలా 

ఆను నది వారి వాదయములో చిరరూఢమెన భావము, ఆంతరో 

మైన యీ దేశభక్తి జ్వాలయే [పాయము కై (వాలిన యీ ఉత్తర జీవిత 

మున వారినోట వందేమాతర మను నష్టాదళఖండమండిత మైన యీ మవి 

కావ్య తేజస్సును వెల్వరించినది వందేమూతరమ్- ఎంత చక్కని పేరు! మంచు 

వలె నివతాళించిన పి కీపందనెత్తురు నైన నుడికెత్తించు నెంత మనోజ్ఞనామము! 

ఈ పేరే వారి కావ్యముఘనతను వేనోళ్ళ వక్కాణించుచున్నది 

“వందేనవూతర మ్” కావ్య మునందలి ఖండములలో లోక మాన్యఖండము 

విశిష్టమైనది, తిలక మహోశయున కా బిరుద మత్నంత మన్వర్థ మైనది ఆయన 

భారతన్వరాజ్యసౌధమనకు మూలస్తంభము, ఎంత దేళభక్తుడో అంత! 
దైవ భక్తుడు ఎంత దైవభక్తుడో అంత మహాపండితుడు, ఆయనపలుకులు 

పరచేశ్రీయల హృదయములకు ములుకులు, దేశభ క్రిపూరితులైన దేశీయుల 
హృదయమ కుర ములకు రత్నపుతకళుకులు. ఆయన నాటీన స్వపరిపాలనా 



౬-౨ 

'సీజమే, మొక్కలు, మానై, మవోవృక్షమై భార తీయులకు స్వరాజ్యస్వాదు 

ఫలము నందించినది 

శివాజీ రాజకీయమవోనాయకుడు భ్రారతజాతీయ వీరశేఖరుడు. ఆయన 

పేర నెన్ని ఉత్సవము లొనరించినను కారతీయలా మవోమహుని బుణము 
తీర్చుకొనజాలరు గణపతి భారతీయుల కాద్యారాధ్యుడైన దేవతామూర్తి, 

“ఆయన విఘ్నాంధకారమూరాండుడు మతరాజకీయాలకు సంబంధించిన యీ 
యిరువురు మహనీయుల యుత్సవములు నీ ఖండమున వర్ణింపబడినవి యుత్స 
వముల సందర్భమున తీలకు, పరంజపే, సావర్కారు, సురేం్యదనాథుడు, 

మున్నగు నాయకశిరోమణు లొసంగిన మహోపన్యాసములు వట్టి వాగ్విన్యాస 
ములు కావు, భారతీయ హృదయారణి గణములందు మందములై ఆణిగియున్న 

స్వాతం త్యాగ్ని కణములను కెరలింపజేసిన పవి తాజ్యధాఠావిన్యాసములు; పార 

తం|తమవో ంధ కొర మున కుద్యాసనములు, వీరభ[ద మూర్తిగా ర్రీ యుపన్యా 

సములలో వ్య_క్తీకరించిన భావము లెంత శక్తిమంతములో అంత రక్రికొంత 
ములు వారిపద్యము లాయా సందర్భములందు స్వాతం త్య దేవత నావ్య్మో 

నించు స్వావోంతనిగమమం తధ్వానముల కాలవాలము లై పరితల వృదయ 

ముల నుప్పొాంగజేయును, 

గణపతి ఉత్సవముల సందర్భమున నాసంగబడిన తిలకునుపన్యాస 

మందలి, 

“మూషికము బొజ్జ వేల్చును "మోయు శుమి! 

యనుచు హితులార! మీరు నన్న డుగవచ్చు 

భరతఖండోద్దరణ కార్య భరణమునకు 

నలతియును బలవంతు డైన యిదియు.” 

నను పద్య మెంతగంభీరార్థ్ణ భూయివ్షమో వేలుగా చెప్పనక్కఅలేదు, 

ఇందలి యుపన్యాసములందలి పద్యము లన్నియు నిర్తి అంతరార్థధ్వని 

శఈకాజ్వల్యమానమ్చు_ యింపు నింపుచున్నవి. ఇవి వీరభ[దకవివ కా9గత 

ములు కావు దుష్ట్రదశాధ్వర ధ్వంసకాలవిజ్బంభిత వీరథ[దదేవముఖాగగ్ర 

ములు. వాని నన్నిటిని వివరించి వ్యాసమును దీ ర్రీకరింపను సవృదయురి 



౬ద 

కొక్క పద్యమును స్థాలీపులా కన్యాయను గా చూపితిని. ఆలతిఆగ్నికణ 

మవనీధరోన్న తమైన కార్పాసపుంజమును భస్మ సాత్మ్కరించుటకు చాలదా? 

ఈ ఖండమున తిలకు, సావర్కారు, గోల్లే, దివోసురు, చాసేకరులు 

పట్వర్థన్, బాపట్, పరంజపే, భండార్కర్, శంకరన్నాయర్ ,నాటూసోదరులు 
ఠాకూర్ సాహెబ్, అగమ్యానందపరమవాంస., అరవింద ఘోషసోదరులు, మహో 

త్మగాంధి, మున్నగు మవానాయకుల (ప్రస క్తి యున్నది గాంధీజీ యప్పుడే 
దక్షిణాఫెకానుండి యరుదెంచేను అచ్చట భారతీయులు పకు పాట్ల నతడు 

వర్ణించిన తెజంగు హృదయవిదారకముగా నుండును. ఆ మాటలు విని 

తిలక్ తతత్యుల తప్పక యుగ్దరించెదనని వాగ్దాన మొనరించెను బాపేకర్ 

సోదరులలో నగజుని జాడ తెలిపి యొక్కనీచు డిరువదివేల రూపహ్యముల 

[గహించెను తిల కా చాపేకరును కౌగలించుకొనగా నతడు 

“స్వామీ! నాకు భగవ 

ద్దీత చాలు కనులక ద్దుకొందు 

జన్మించి నీను. గనుగొందు'' 

నని పలికియుండేను. తిల కాతని శవమునకు దహనసంస్కారము జరిపించెను. 

““వేటుగొన్నట్టి గవరనమోముతల్లిపులి 

గాం|డించి కన్నీరు (తావుచు వినిచె వాసుదేవునకు 

సుతమణీ! ఇర్వది న్వేల కెవ్వడు 
పాల్పిడెను వానిని వధింపరా!తక్షణ మనుచు” 

పల్కెను. ఆ తీలకుప తికలో చాపేకరు అసమాన భారత 

భక్తు లని సన్ముతించెను లజపతిరాయ్ 

“'హత్యచాటునం దున్న 

దనంత దేశభ క్రి" 

యనియు *నవయుగోదయమున కిది నాంది" యనియు |పస్తుతించెను, 

ఈ ఖండమునందలి ఘట్టము అన్నియు నొకదానిని మించి వే తొక్కటి వీర 

రసోద్దీపకములుగా నున్నవి _ దివోస్కరు దాశేర్కథానామక [గ్రంథమును 

రచించి అందు “స్వఠాజ్య "పదమును వాడెను, ఆరవిందసోదరులు |బ్రిటనులో 



= 

యుండి స్యాతంత్యిలాభమునకై కృషి చేసిరి దాదాభాయ్నవురోజీ లాహోక 
కాం(గెసు సమావేశమున కరుదెంచెను. ఈ విధముగా లోకమాన్యఖండమ 
థారతస్వాతం_త్యనాటకమునకు నాంది యె విరాజిల్లు చున్నది 

కవి యిందు కథాకథనమున( జూపిన కొశలము (పళంసనీయ మె 

యున్నది. తిలకునకు సంబంధించిన కథాసన్ని వేళముల నన్నింటిని వారు. 
చక్కగా వివరించి యున్నారు తిలకు కారాగార బద్దుడె యన్నప్పుడు ఆతని 

స్మంతివథమున గడచిన వృత్తాంతము లెన్నో త్వరితత్వరితముగా (ప్రసరించి 
నవి. వాని నన్నిటిని వివరించుటలో కవి గతగాథాస్మారక మని చెప్పదగిన 
“Flash back” విధానము నవలంబించి కథాకథనమున కొక వెశిష్ట్యమును 

చేకూర్చియున్నారు 

థీ మూర్తిగారి తగద్విదిత మైన పద్యశిల్పమును గూర్చి నేను వేలుగా 

చెప్పవలసినది లేదు వారి పద్యములు ధారాశుద్ధి శోభితములై, విలక్షణ పౌఢ 

తాపరిపూర్ణమెన కూర్పుతో గూడి మనోరంజకముగా నుండును, వా రచ్చటచ్చట 
వాడు శద్దార్థాలంకారాలు వారి కవిత కంతింతనరాని వన్నె చేకూర్చుచున్న వి 

“రచిత శిల్పభూరి| పన్సరచితరుచిత 

రుచిత సింవాననమున సౌ రుచితముగ శి 

వాజి యుండ నభాజన బవహునభాజ 

నమ్ముతో"' 

అను పద్యము యమకాలంకారముతో గూడి యత్యంతమనోజమ గా 

నున్నది 

““వపతవాతము మానవవ్యాధి గాగ 

పతపాతము మానవత్వమున వ్యాధి” 

అనుచో పక్షపాత పక్షవాతళబ్దిముల [పయోగము రమణీయ మగుటయే 
కాక భావగంఖీరముగా గూడ నున్నది 

“అతని వాదయము జాతీయతాభ్యుదయము 

తత్సమాఖ్య శివాజీ, తదనఘు వాజి 

ధర్జుసమితి దూశె, 'నెదిరిధై ర్భము యము 
నా[నవంతీ పవావామునందు దూ” 



జాలీ 

అను పద్యమునందలి శబ్దాలంకొర ముమాట యటుండ నర్థవై చితి 

కెవాజీపరా|క్రమక్రమమునకు ఐంగారుపతాక వోలె నున్నది. 

“తనువో ధనమో మనమో” 181. వ, 

అను పద మున 
“స ౦దనచాలక మైన మోకు దానన కాదే” 

యను న ంతరన్యాసము మనోవారముగా నున్నది 

i ట్టి వేల్పు తలప పుశైడు బుద్దులు” 

గంగాతటజనితరి త 

రోంగిత్ర మాశీర్వచ- పరంపర తోడై. 
పొంగులుగా "కెట్టుండు” 

మున్నగునవి శ్రీ మూర్తిగారి జాతీయపద్మపయోగమునకు తార్కా-ణ 

ములు మాక్సుముల్లరు మొదటి (వతి పతిని పంపగా నార్యులు వసీంచిన 

దుపోత్తరధువమే యని విదితము చేయు (గంథ మును తిలకు బంధనముననే. 

రచించెను దానిచే 

““నెదలకు బలె దివాచీల కన్నూ రంగులు వేసె తిలకు” 

అనుట యెంతో భానగంభీరముగా నున్నది. 

“నిన్ను భజించు చుంటిమి గణేశ్యర।|పాణ సపు[తపువుని 

మన్న సమర్చనన్,జివరి జన్మము చేయకు దీని మాకు బెన్ 

గన్నుల [మోత గర్జ్దనముగా భరతోర్వి స్వతంతళతావ్తి చా 

కన్నవమేఘముల్ కురియుగాత !నిరమ్మదమస్మదంగ ముల్ ” 

(258 వ ) 

అను పద్యము వారి భావగాంభీర్యమునకును ధారాజుద్ధికిని పరమనిదర్శ 

నముగా నున్నది 

“మా యిండ్లు సదా కై ఫుల్లింబు లగుత! త్వత్చూజన_ కె” 

అను [పయోగమందలి ధ్వని యద్భుతముగా నున్నది, కవి యిందు 

మధ్యాక్కజలు, ద్విపదలు, (గర మున్నగు వృత్తములను గూడ వాడి 

యున్నారు. వందేమాతరం వారి కవితా (పతిభ పరాకొష్షనందిన మహో 

కావ్యము ఆది దేశమున సముచితగౌరవము నంది వారి కపారయకస్పత్కా- 

రముల నొదవించుగాక! యని యాళించుచున్నాను 



టీ వోలూరి నవాదొనందొగాడు 

ఆఅరవిందబండముం 

వ దేమాతరంఇరస్సులో శ్రీ ఆరవిందఖండం ఒక  అఆరవిందమే, 

అఖండ ౨ర వింద మే. పర|పభుత్యా: కి మవాజర్దను విన్న వించుకునే దశనుంచి 

జాతీయఉద్య మాన్ని ఉద్ధరించి స్వాతంత్య మనేది ఒక రిచ్చే దానం కాదు, 
ఆది స్వశక్తితో సాధించుకోవలసిన సిద్ధి అని జాతికి ప్రవచిం .న ప్రవక్తలు 

శ్రీ ఆరవి దులు అగ శేణికి చెందినట్టివావ అటు మహారాష్ట్రలో బాలగంగాధర్ 

ఇక్, ఇటు వంగదేశంలో శ్రీ ఆరవిందులు ఆనాడు సంపూర్ణ స్వరాజ్యాని కె 

శంఖం పూరించిక అతివాదులు, అంటే కార్యవాదులు మితవాదులు ఎక్కువగా 

పాళ్ళాత్యభావనలచే |పభావితులవడంకోపాటు పాశ్చాత్య ఆచాంవువహారాలకు, 

రాజకీయసం పడాయాలకు లోబడి వుండేవారు కాని స్వరాజ్యలక్ష్య సాధనకు 

స-దేళ._ ఆత్మను పునరుజ్జీవింపచేసుకో వాలి అని భార తీయసంన్కతి వైపు 

జాతి దృష్టిని మళ్ళింఏిన ద9ష్టలు తిలక్, శ్రీ అరవిందులు విద్యాభ్యాస మంతా 

అండన్ లోనే జరిగినా స్వదేశంలో కాలిడినప్పటినంచి (్రీ ఆర విందులు భారతీ 

యసంస్కృృతితో తాదాత్మ్యం పొంది భారతీయులుగా జాతికి పితిష్టమ ఇనుమ 

శంపబేశారు, ఆధ్యాత్మికం సాంఘికం వేరు కావని, ర డూ ఒకటే నని మళ్ళీ 

గీతాచా రుని పూర్ణయోగాన్ని పబోధించారు (శ్రీ ఆరవించులు, క్రీ ముదిగొండ 

వీరభ[దమూ ర్రిగారు ఈ వివిధ విషయాలను దర్శించగలగిన సమ్యక్ దప్ప, 

బిట్ల. చూపు చురుకు, మాటు కరప కాబిట్టె స్వాతం త్య భావనకు ఆధ్యాత్మిక 

దర్శనాన్ని సాహిత్యపరంగా సమన్వయించగలిగారు 

“ఎవడు యోగాళ్వముననుండి భువిని పడెనొ 

వాడె యిత డరవిందు డె వజలినాడు” (802పుట 2&1 వద్యం) 

శ్రీ ముదిగొండ వారు అధునాతన లకన్న కూడ ఒక ఆడుగు ముందు. 
“సు జెిటన్” అని పద పయోగం చేళారు 



Ee 

'సభ ద్విధా, యొక వైపున పిల్లికూతలున్' 
మరొక సందర్భాన 

“భరత ధరణికి,..” 

“చా9క్షవనంబువంట యెంతొ సీధు వంత దొరకు” 

“దొరకుి- 'దొరికు అని కూడ 

“వసి లేనిది నెద్య మగునా: నం లేనిది ఖాద్యమౌన” 

““అ విటిషుపాలనంబు” 

కీ అరవిందులు విద్య జాతీయ విద్యగా ఉండా లని భావించారు. 

శోదాతీ స్వతంత జీవనము సల్పుకొనన్ దగువిద్యమనకిప్పుడు లేనిదివిద్య” 

లజపతిరాయిని గురించి వాస్తూ, 

గీ! ' అతడు లజపతిరాయి దుర్మతిపరాయి” 

అని భావస్ఫూర్తిని [(పస్ఫృటం చేశారు రచయిత. స్వామి వివేకానందను 

గురించిన (వస్తావనలో.- 

క॥ “అటు వేచాంతము నిటుని 

ప్పటి భారత రాజకీయ చాధాంతము నొ 

క్కొచు నుడి స్వామి పలికె 

ముదిగొండవారి పాళికి శబ్బ మెన్ని విధాల ధ్య్వనిస్తుందో. గీతగితాన 
వినవచ్చు. శ్రీ సురే్యదనాథ బెనర్జీ 

“పూర్వజన్మ తపస్వి యిప్పుడు వచస్వి” 

మాటలు ముచ్చెమటలు పోయకుండా, వాటి కవి ఆయా స్టానాల్లో 

ముచ్చటగా చోటు చేసుకుంటై ఇది రచయిత సహజరీతి 



౬౮ 

“అమవననాటి చీకటుల కందవు పున్నమినాటి వెన్నెలల్”' 

ఏ భాష అయినా తనదిగా చేసుకోవా లనుకొనే చంపకము 

“సాగ్రలాంత రకు కా తలాంతరు శీరిక గాగ” 
లు — లు లి 

ముదిగొండవారి మధ్యాక్కర, మధ్యమధ్య అక్కుటె ‘‘Rogues of First 

waters” అనేదానికి ముదిగొండవారి తెనిగింపు. 

ఆ.వె॥ ఇటకు విటను నుండి యేలవచ్చు జనంబు 

మొదటినీట వచ్చు మొసభిమచ్చు 

కమ్మని "తెనుగు తనానికి ఒక కందము 

కః “నీ బలగమె నా బలగము 

నీ జబాసయు నాదు బాన నీ బాటకును 

న్నా బాట కలియు నరవిం 

దా। బృ ంహితసుగుణబ్బంద! యని తిల కనియెన్ "” 

గీ “ఒక వనికి బుడ్డిదీపమె రొనరు గాని 

యెన్ని బుడ్డిదీపము ఒలెన నేమి “గ్యాను 

లైటు” కాదు, కాంగను గ్యాన్నులెటు, దాని 

వెలుగునందు స్వరాజ్య పు చెండ్లివిందు.'' 

సాకం త్యసాధనలో స్వయంగా పాల్గొనటం వలన ముడిగొండవారిలో 

పీరభ్యదమూ ర్తి కన్పిస్తారు ఆ స్వానుభవం తోడయినందువల్లనే మో రచనలో 
శబ్ద, అర్థ, భావ అలంకారములతో పాటు, ఆక్షరరమ్యతతో పాటు రాజకీయ 

రమ్యత కూడా చదువరుంను ఆకద్దుకుంటుంది. ఈనాటివారి కెక్కూవగా 

తెలియని థ్రీ అరవిందుల దేళభ క్రిని జ్ఞాపకం చేయగల దీపిక, (ఫ్రీ అరవింద 

ఖండము 

తెనుగు సంస్కృతం ఆంగ్లభాషల తీవతెన్ను అను, పాత కొత్త కవితా 

రీతు౭ను మేళవించుకున్న మహాకవి ముదిగొండవారు 



విద్వాన్, శిరోమణి 

(శ్రీ కేల నవంతుల నరనింవాకా(న్రి గాడ 

భవానీవుందిరఖండము 

“*ఇచటి మట్టం బుట్టి, యిచ్చటి గాలికి 

వాన కండ కెదుగువారు, తనను 

నుఅచిపోయి రనుచు మరిమరి. దడవె నా 

యంబ భారతాంబ యా భవాని 

అని తన హృదయం చీల్చి బయటికి (పవహింపజేసిన, దేశమాతృళ్ళం 

ఖలావిమోచనోద్యమంకోసం ఊఅకలు పెట్టుతున్న కరుణరసం సర్వత వ్యాపిం 

చిన భవానీమందిర్ వ్యాస భావాలనూ, మహర్షి ఆరవిందమోష్ ఆ వ్యాసంలో 

వ్యక్తపరచిన దేశహితెకబోధదీధితులనూ, స్యాతం త్యరజాదీక్షాక ంకణకింకిణీ 

కణనములనూ మేణుపులు తగ్గ నీక, ధ్వనులు సన్నగిల్లనీక తెలుగుతోటలో 

(పనరించునట్లు చేసిన డీ భవానీమందిరఖండం ఆనాడు అరవింద, వారీంద 
నురేందనాథబెనర్టీ* బిపినచం[ దపాల్, అళ్వినీకుమార్, మొదలయినవారు 

చూపిన మాతృదేళభ క్రినీ, కర్ణన్ ప్రభువు చేసిన దో9హారంభమునూ కన్నుల 
యెదుట నిలుపుతున్న యౌ కావ్యఖండంరచయితకు అనువాదంలో , అనుభవంలో, 

అభిజ్ఞతలో, ఉపజ్ఞలో, ఉత్సాహంలో ఉన్న మెలకువలనూ, పలుకుల తియ్యద 

నాన్నీ వేనోళ్ళ వెల్టిడిస్తున్నది. చదివి ఆనందించండి! 



డౌః దూలలొలో (క్రీరామమూ ర్రిగాడ M.A. Ph. లె, 

హైదరాబాదు 

ఇంగ్లాండ్ ఖండము 

శ్రీవీరభ|ద్రమూ ర్లిగారు నాకు చిరకాలమి[తులు. ఆయన స్వతం[త్రులు 
అందుచేత కవి, లేక్రప్రోత్తే క వికావడంచేత స్వతంత్రులు, ఈ కావ్యంలో, ఈ ఇంగ్లాండుఖండాన్ని నా కిచ్చి నీవు దీనికి పీఠిక (వాయాలి అన్నారు. సరే నన్నాను. 

లోకంలో జరిగిన రక ఇతివృత్తాన్ని తీసికొని దాన్ని ఛందస్సులో పెడితే అది కావ్య మవుతుందా? అనేది పెద్దపళ్న. ఆ యా సంఘటనలను నేను యథాతథంగా నే చ్మితించాను సుమా! అని కొంతమంది “ఫుట్ నోట్సు” కూడా (వస్తారు, మవోకవు లై బకౌర్చ్నుంటారు వాళ్ళు. (బతికున్న కాలాల్లో జరిగిన చర్మితలను స్వీకరించి కావ్యత్వ మాపాదింపగల వాళ్ళు వాల్మీకి, వ్యాసుడు ఇద్దరే ఇద్దరు. ఇప్ప డ్రీ వీరభ్యదమూర్రిగారు సావాసించి ఈ కాలంలో జరిగిన ఈ చరితను పుచ్చుకున్నాడు. దీనికి కొవ్యత్వం సంఘటించిందా? లేదా? అనే పళ్నను గురించి విచారించీవలసినవారు తక్కిన ఘట్టాలకు పీఠిక (వాసేవారు, అదృష్టవశాత్తు ఆ బాధ్యత నాకు అసలే లే దనను గాని చాలా తక్కువ. అది కూడ నేను పక్కకు నెట్టి ఈ ఇంగ్లాండుఖండంలో నేను మెచ్చుకోగల్లిన ఆంకాన్ని (_ాస్తున్నాను, ఎందుకయ్యా? అంటే ఇతరులెవరైనా దీని సొగసు తెలిసిన వా ళ్లుందే ఉండవచ్చు. కొని చాలా మందికి తెలియదు* అందుకని చెన్తున్నాను, కొంతమందికి కొన్నికొన్ని “ప0జుడీ సెన్” ఉంటాయి, ఇందులో అన్నీ ఇంగ్రీవుమాటలే ఏం ఇావుంది అంటారు. మతి ఇది ఇంగ్లాండు ఖండ మాద, ఇందులో ఇంగ్రీంషు మాటలు లేకుండా (వాస్తే ఏం బావుం టుంది? (భ్రీనాథుడులాంటివాడు గోదావరీఖండ మైన భీమఖండాన్ని సంస్కృత సమాసాలతో ముంచివేశాడు, శివకవుల తరువాత వచ్చిన ఈ (శ్రీనాథుడు తన వరవడిలో తక్కిన కవులను నడిపించినవాడు మతి. వదిలేద్దాం, 
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ఈ ఇంగ్లాండు ఖండాన్ని మొదటినుంచి చివరిదాకా చూచాను, ఇందులో 

నున్న చమత్కార మేమి టంటే ఆసలు కథ అంగుళమంత శఈగాలుగు 

దేశంలో గజానికి నలుగురు మహాకవు లున్నారాః వాళ్ళ పేర్ద తక్కినచోట్ట 

వినపడ్డా వినపడకపోయినా రేడియోమేళాల్లో తరుచుగా వినపడుతుంటాయా ' 
వీరిలో ఎవరికై నా ఈ అంగుళం కథను వాయటానికి ఒక్క. గితపద్యం సరి 

పోతుంది మవా అయితే, మణి ఈయన ౨808 పద్య ములు వా9ళాడు ఈ 

పద్యా లన్నీ కూడా ఇంగ్లాండు దేశమునందలి ప9కృతి రామణీయక ముయొక్క_ 

వర్ణనమే, ఈ వర్ణనము సొగ సంతా అట్లా ఉంచి మొదటినుండి కొనవరకు 

క థాంళమైన “గోలి లజపతిరాయిలో' దౌత్యవైవల్యాన్ని సర్యత9 వ్యజ్య 

మానము బేస్తూ ఊంటవి. ఇంత వర్ణనములోను ఈ చిన్న క థాంకాన్ని దుసి 

కీలించుకొని పోకుండ, పోషించుకుంటూ [వాయడం కవియొక [౧ కొవ్యనిర్మాణ 

మర్మజ్ఞతల నిదర్శన మని చెపుతున్నాను. మొదలు పెడుతూనే వా శ్లైక్కిన 
ఓడ 

శ నర రంగముల ( [దోసికొనుచు వేగన్ 

గమించుచుండె కడగండ్ల నీది దీరుండు వోలె” 

ఈ మాటల్లో వారి దౌత్యం ఎదురునడకలు నడుస్తున దని వ్యంగ్యం 

ఇదే చివరి పద్యంలో (పతిపాదిత మయింది ఆద్యంతాలు పొసగించుకొంటూ 

మధ్యమధ్య పెకి తేలుస్తూ, ఆంతరనుస్యూతితో వ్యంగ్యం చేస్తూ ఈ కథా 

భావన కొనసాగుతుంది పూలల్లో దారం లాగా. పూలు, పిట్టలు వాని ర్ం 

గులు, కూతలు దారాన్ని గుచ్చిన పూలు. తరువాత సము దవర్ణనము, ఈ 

వర్ణన మంతా ఆందాల కుప్పే, ఈ ఆందా లన్ని ఎక్కడ విప్పిచెప్పను? 

“భువన మను వాండలో నీరు పోని వెని 

మంట "వెట్టి కాచుచు నుండె కంటపడని 

వేడొ, నరు డైనచో [క్రిందం బెట్టు మంట 

మంట ద్యుమణి, నీ రంబుధి, వంట మొయిలు” 
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అసలు ఈ భావమేమిటి ఈ రచన యేమిటి? ఈ భాష ఏమిటి? కాటూరీ 

వేంక టేశ్వరరావుగారి భాషలో ఐతే ““మూడూ పరాఖత్తుగా ఊన్నాయి” అని 

చెప్పాలి, విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారి భాషలో నయిజే' 'సుంకుదేరి ఉన్నాయి” 

అని చెప్పాలి, మరి నీ భాషలో ఏవమంటావయ్యా? అంటే, నన్నయ్య గారి పద్యం 

గుర్తుచేసికొని “మేలు” అంటాను ఎంతమంది సముడాన్ని వర్థించలేదూ? 
ఏ కవితీరు ఆ కవిదే అయినా ఈ పద్యం చదివినప్పుడు ఈ వీరభ[దమూర్తి గారు 

ఇంత కవా అనుకుంటాను, 

“శ్వేతముఖుల లండనులత్మీ సీతసొధ 

వీధికూటస్థ వెన్నెల విరివి _దావి 

విరుగబడినవ్వినది తమ్ము నరసి యనుచు 

శలచె లజపతిరాయి నందరపు దరిని” 

మరల నిచ్చట క థార్థ మైన దౌత్య వైఫల్యం స్ఫురిస్తుంది కాని ఈ 

వాచ్యార్థంమాటే చూద్దాం ఇది ఎంత స్వభావ రమణీయముగా మన్నది! ఇంత 

దూరము ఇన్నిరోజులు సముదంమీద |పయాణము చేసియున్న వాళ్ళకి ఎంత 

దూరం చూచినా సము[దమూ ఆకాశమూ చూచిచూచి అలసిపోయిన వాళ్ళకి 

ఒక్కమాటు ఒక మహాపట్టణమ యొక్క మహోన్నతి సౌధసముదాయకోభ 

కంటికి వారాత్తాడనము చేయగా ఆ వెన్నెలలో వారి కట్లనిపించట సవాజమే, 

ఇది వట్టి అలంకార రచన కాదు, ““వెన్నెలవిరివి (తావి అనుట క వితామయ 

మైన రచన ఇందు మైరేయము తప్పతా?వి ఈ నల్రముఖములను చూచి 

విరగబడి నవ్వుతున్న ఆంగ్రయువతిమదవిలాసగర్వాతిరేక ములు కొట్టవచ్చి 

నట్టు కనిపిస్తున్న వి, 

మటి ఈ కవికి ఇంగ్లాండు దేశములో నున్న పూలతో, పిట్టలతో, 

బెబువ్రులతో, పొదరిండ్లతో, పచ్చికబయళ్ళతో తోటలతో, చెట్టతో, వాని 

నీడలతో, పొగముబ్బులతో, వసంతకాలపుటెండలతో, నదులతో, సెలయేళ్ళతో 

ఎంత వాదయదభ్ను మైన పరిచయం ఉందో చదువుతూ ఉంటే ఆశ్చర్యం 



23 

వేస్తుంది. ఈయన చిన్నతనములో 17, 18 ఏళ్ళ వయస్సులో ఊరికే చూసి 

వద్దా మని ఇంగ్లాండు పోయాడట అప్పటి అనుభవం ఇదంతా. ఈ 70 
ఏళ్ళ వయస్సులో (వాకాడు, ఈ మధ్య యాభై వీళ్ళ కష్టాలు సుథాలు ఎన్ని 

వచ్చినా ఆతిలోకమైన ఆ చిన్ననాటి అనుభవాన్ని ఇంత ప్రత్యక్షంగా. దాచు 
కుని దాచుకుని భావనతో పండించి ఈ ఖండంలో కొలబోశారు కవిత్వపు 

మద మంతా వారబోసిన ట్లున్నది ఈ రచన, ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఇంగ్లాండు 

వెడితేమా[తం ఈ పూల పే ర్లెట్లా గుర్తున్నవి? వాటి రంగు లెట్లా గుర్తున్న వి? 

అరె! ఆ పిట్టలు, వాటి చేరు వాటి కూతలు ఇవ్వన్ని ఎట్టా గుర్తున్నవి. నాకు 

ముప్ఫై వళ్ళ స్నేవాం ఉంచే నాతో ఇంత చను వుంచే ఎప్పుడైనా చెప్పాడా? 

వీరథభ దమూర్తిగారు. పోనీ సత్యనారాయణగారికి చెప్పాడా? వేంక టేశ్వ రరావు 

గారికి చెప్పాడా? మరి ఇప్పు డెట్లు [(వోాశాడూ అని, దీనికి ఒక్కటే జవాబు, 

వాడు అసలైన కవి ఆయితే, వాడికి సిసలెన కవితాహృదయం ఉంటే వాడి 

చిన్న తనపు ఆనుభవములలో ఏమిటి! జన్మాంతర పుటనుభవములలో కూడా 

మునిగిపోతాడు ోతచ్చేతసా రతి నూనమబోధవూర్వ భావస్థిరాణి జన 

నాంతరస్తౌహృదాని”, వీరభ। మూర్తివిషయంలో ““బోధపూర్య్ణం'” అవటం 
విశేషం అంత కవితా వృా యాన్ని తోపల పెట్టుకొని ఒకో పక్కనుండి 

అందులో మునిగిపోతూ పె సామాన్యులతో స్నేహం చేస్తూ వాళ్ళకంటే 

తక్కువ వాడి నన్నట్లు ప9వర్తిసాడు ఇట్టా ఎంత సేపు వాీయను? అనా 

చెండు మూడు పద్యాలు ఉద వారించి చర్చించకపోతే తృవ్తి లేక్ష (వాస్తున్నాను. 

తల్లులు కన్న పిల్లలను చాదులు పెంచిన రీతి మాధవ 

పోగ ల్లసికావాముల్ కనిన పూలను (గ్రీమ్మదినాలు చెంచు, నం 

పుల్ల విచిత వర్ణసుమపూ ర్లతటమ్ములు "చెంచు భేమ్చుకున్ 

'మొల్లము, దాని గొన్లుతికి పూన్నును సంజలు రెండు చేటికల్ ” 

పై పద్యంలో మూడు చరణాలు సామాన్య ప్రతిభావంతు డైన క? 

వాంయవచ్చు. “సంపుర్ణి,.. మొల్టము"', ఇంతవరకు పద్యములో చెప్పదల 

కొన్న భావ మైఫోయినది పద్యము పూర్తి కాలేదు. ఏమిచేయాలి? ఇట్టా 6 
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ఈ కవే రెండుమూడుచోట్ట పడ్డట్లు కన్పడుతుంది. కొంత గడునరిగానే దాటుకొని 
పోయినాడు, సమస్యలు పూరించట మనేది అష్టావధానాల్లో ఒక (పక్రియ, 
ఏదో కొంత కష్టపడి ఆర్థం లాగితే ఆ సమస్యలు పూరించవచ్చు. ఇక్కడ 
సమన్యతీరే వేరు, భావం అయిపోయి తరువాత పె పద్యరచనదర్థా చెడకుండ ఆ ' 
ఖావాన్నే తెగ సాగదీయకుండా పద్యాని కంతకీ తళుకు వచ్చేటట్లుగా ఆ భావం. 
లోనే ఇమిడి పోయేటట్టుగా పూరించాలి. 

“దాని గౌ నుతికి పూన్చును సంజలు రెండు చేటికల్” ఇక్కడ ఫె. 
గుణా లన్నీ ఉండటమే కాదు.భావాన్ని సొగసుగా అలంకరించాడు కవి,.ఈ మాట 
కొంటే నా అభ్మిపాయ మంతా చెప్పినట్లే, కాని కొంతమందికోసం కొంత వివరి 
స్తాను. ఇది అచ్చమైన ఆంగ్లకవికాభావమును. తెచ్చి దానికి శెనుగుతనాన్ని 
ఆపాదించటం. అంచే ఆ ధేమ్నునది రెండు గట్టూ పూలతో నిండి ఉంటే, దాని 

నీళ్ళమీద, ఆ పూలమీద,  ఉదయసాయంసంధ్యారాగళోభ పడుతూ ఉంటే, ఆ 
దృశ్యము అ నది వూలగౌను తొడుక్కున్నట్లుగా నున్నది. అది ఇంగ్రీషునది. - 
కాబట్టి గౌను తొడుక్కోవటం. రెండు తటములు రెండు చేతులు. నీటి భాగము 
తక్కినగౌను డాని తశుకు సంజకాంతిలో (ప్రకాశిస్తుంది కాబట్టి సంజలు చేటికలు, 
అదీ కల్పనలోని జొచిత్యము, 

““గొడుగున్ బట్టినయశ్లైవృతము పొనంగున్ “మేరి మెంవెను”,నూ 
అడుగుల్ వెండియు నేబదిన్ పొడుగు దిపారాధనాశాఖలన్ 
బెడ గ” స్తంభము బాదరించునది “నాన్వేన్పూ)ను, నిల్వళిపూ తోడుగే తెల్లని 'నీము”, సృష్టి వరమాత్మున్ గొల్చు నెంచేనియున్." ' 

sly సృష్టి పరమాత్మున్ గొల్బు నెందేనియున్'* అనునది పిండితార్థము. . 
తక్కిన పద్య మునందలి ఆలంకారరచన వచ్చి దీనిలోనికి గుంచ్చుకొంటున్నది. 
ఇది అలంకారంచేత అలంకారాన్ని అలంక రించుట. ఇది భావంంలోని సొగసు. 
భావం వేరు భావన వేరుగా చూచినగాని ఈ రచన సొగసు తెలియదు. మజీ 
“మేరిచైం పైన” “నార్వేస్పూ9ను" “వీము” ఈ వృక్షముల యొక్క. సౌంద 
రక వైవిధ్యమును ఏక తావస్థానముగాశేసి భావచితమును చేయటం [పతిభా' 
లక్షణం, 
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666 అథి భధ రి 

“సాలము నుండి దూకి. 
ఘృణు లుజ్జ్యలింపగా'’ 

నీళ్ళల్లో పూల వాసన ఈతలు కొట్టుతున్న దట. అంటే ఆ వాాగచన: 
దానిఅంతట అది చాలా అందంగా ఉందనుకోండి, చుట్టూరా చెట్టనిండా పూలు 
బాగా వికసించి ఉన్నాయి. ఆపూలు రాలి ఆ సువాసనతో నీళ్ళ ఘుమఘుమలా డుతున్నాయి.ఆ అనుభవం ఆ భావానికి పునాది-దానిపైన వచ్చిన ఉత్పే)శ కవితా 
భావం.ఇన్ని కలినున్నాయి దాంట్లో,ఇది ఆట్టిపెట్టి' “బ డ్జైరిగా”రనేచిల్స ఉందట. దాని అందం వర్ణిస్తాడు చూడండి. ఎందుకు? చివరి చరణమును వాసి వెనుక 
చరణముల భావమును ఆలంకరించటానికి, ఇది సర్వాం ధమవోకవుల [తోవ 
అది సమాసములో చేయటం. ఆ సమాస మంత సుంకులేరి ఉండటం. ఈ కవి 
తప్ప మరి యొక డెవడూ ఈ ఖండా న్నిట్లా _వాయలేడు. ఇట్లు _పతిపద్యాన్ని 
ఉదాహరి చి చర్చించవచ్చు. ఈ ఖండం ఇంగ్లీషులో వ్రాస్తే దానికి మంచి 
(పళ స్తే వస్తుంది. ఇంగ్రీషువాళ్ళే ఆశ్చర్యపోతారు అనినా నమ్మకం, 
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(శ్రీముదిగొండ వీరభ్యదమూ ర్రిగారు చాలా విలక్షణమైన కవి, నేనూ, 

ఆయనా చౌలా కవిసమ్మేళశనాలలో పాల్గొన్నాము. ఆయన పా౦చీన ఛందస్సులో 

రాసినా,  అధునికులను కూడా ఆకట్టు కోగలడు, ఆయన ఈ మధ్య వచన 

కవిత్వం కూడా (వాస్తున్నాడు, ఈ (గంథాదిన ఉన్న వృదయంగమం చది 
వితే, ఆది ఎవరో పెలాపచ్చీసులో ఉన్న కవి [వాసినట్టు కనబడుతుంది, లేక 

వినబడుతుంది. (భ్రీముదిగొండవీరభ[దమూర్తిగారు ఇంటిపేరులోనే ముదిమి 

ఉన్నవారుగాని, పద్యంలో పడుచుదనం ఉన్నవాడు, గాతం అన్నది శరీరానికి, 

కంరానికి సమానంగానే వాడుతారు వీరి ఒక గాాతం అంతంత మాతం-రెండవది- 

అక్షరాలా కే (శం, అందులోఉన్న రాజసం వినవలసిందే- 

ఇది వందేమాతరం ఆనే కావ్యం ఇది నేను సంపూర్ణంగా చదవలేదు. 

ఇందులో ఇంగ్లండు ఖండం అనే భాగాన్ని మాతమే నాకు కవిగారు ఇచ్చారు. 

ఆయన ఉద్దేశంలో అన్నమంతా చూడాలా ఒక మెతుకు చూస్తే చాలదా అన్నట్లు 
నాకు ఇచ్చినట్టున్నారు, నేనుకూడా కడదాకా చూడాలా కొంత చూస్తే చాలదా 

ఆని చూశాను చూసినంతదానిలో, వీరి వాసి కనబడుతూనే ఉంది. 

నమ(గాంధ సాహిత్యం రచించడానికి ఆం(ధసాహిత్యలోకంలో దొరికి 

నన్ని గంథాలు చచ్చినట్టు చదివిన నేను ఏ |[గంథమైనా తననుతాను చదివించు 

కోకపోయినా, (పతిపద్యం చతురక్ష్షరసంయోగం చేసి మరీ చదివాను. ఏ 

పుట్టలో పీ పా ముందో అన్నట్లు ఏపద్యంలో ఏభావం ఉందో అని (పతిపద్యం 

చదివాను. కొన్ని (ప్రబంధాలు చదివినప్పుడు నాకు కలిగిన బాధ ఈ పక్వం 

చదివినప్పుడు నాకు కలగలే దని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను. సంపూర్ణకావ్యం 
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చదవందే పరిపూర్ణ మైన ఆభి పాయం (పకటించటం నా అభిమతం కాదు" 

అయినా ఒకానొక పర్వం నా చేతి కిస్తూ శ్రీమూ ర్తిగారు చెప్పిన కొన్ని విషయాల 

వర్ణి ఈ పర్వంలోని కృషి నా కర్ణమైంది. ఆంధ్ర దేశపు అరుగుల పై కూర్చుని, 
ఊహాగానంలో ఈయన ఇంగ్లాండును వర్ణిచలేదు, కథాకాలం నాటి ఇంగ్లాం 
డును కన్నులారా చూసి కథకు కావలసినంత కవిత్వాన్నీ వాడుకొంటూ కథనం 

చేశా డీయన, ఇది ఆయన చి త్తపద్ధికి తార్కాణం, నేనుకాంగెన్ కుటుంబంలో 

పుట్టి, ఖద్దరు పొత్తిళ్ళలో పెరిగినవాణ్ణి, దాస్యంలో పుట్టాను తిరుగుబాటులో 
పెరిగాను. స్వాతం త్యంలో రొమ్ము విరిచాను. 

ఈ కావ్యంలో కథ బవొుశా నా కే కావచ్చు. 



కళా వహర్ణ 
దొః దాగరధిగాడు, D.Litt. 

(ఆంధ (పదేశ్ ఆస్థానకవి 

బెంగాల్ ఖండము 

మనీషిరసముం 

పూజ్యులు, మహాకవులు శ్రీ ముదిగొండ వీరభ ద మూర్తిగారి కవిళాదీ ప్రీ 

దళదిశల వ్యాపించినది, ఆం ధసాహితీ లోకంలో వారి క వితాస్వాదన చేయని 

బారు అరుదు, 

ఈ ఆధునికయుగమున కథాకావ్యములు తక్కువగానే వస్తున్నవి, 

కథానిక్కాప్యకియ విడివడిపోవడంవల్లి కవితలో కథ తగ్గిపోయింది 

అయినా తుమ్మరివారి మహాత్ముని ఆత్మకథ, గడియార ంబారి “శివభార 

తమ్ము మధునాపంతులవారి 'ఆంధపురాణము” ఇంకా ఎన్నో వెలువడి 

సాహికీరంగంలో చక్కని స్థానం ఏర్పరచుకున్న వి 

అల్లే ఫ్రీ ముదిగొండ వీరభద్రమూ ర్హిగారి “వందేమాతర” మహాకావ్యం 
కూడా ఇగ|శజికి చెందిన కథాకావ్యం (Narrative Poem) 

భారత స్వాతం త్య్జసంగామగాథ ఆధారంగా శ్రీ వీరభద్ర మూర్తిగారు 

వందేమాతరకావ్యరచన చేళారు ఇందులోని “బెంగాల్ ఖండము” ఈ కావ్య 

మునకు ఆయువుపట్టు, 

బెంగాల్ ఆనేసరికే మన వాదయాలు జరిదరిస్తాయి, తనువులు పుల 

కరిస్తాయి మన స్వాతంత్యోద్యమంలో బెంగాల్ కు (పముఖస్థాన మున్నది * 

వంగీయులు త్యాగకీలురు ఉ(దేకపరులు, సమరమున దిట్టలు (ప్రపంచ పథ్యాతి 

నార్జించిన సుభాన్చం దబోసు వంటే మహావీరులు ఆక్కడ ఉద్భవించారు, 
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*వందల్ వేల్ (విటనంబరంబులు రగుల్పన్ చావకజ్యాల తో 

వందేమాతర మంచు భారతిని నివ్వాళించు మీ వోరతిన్ 

సందృప్యత్ ప్రభుతం త్రయం (తన వతిజ్ఞాయజ్జ పూర్ణావాతిన్ 

వందిపన్ దగు వర్లమాల యిరవొందన్ లేదు వంగ(పజా!” 

అని వంగ పజను (పళంసించారు వీరభ(దమూర్తిగారు ఆసలు 

వందేమాతరగీతమును మనకిచ్చిన మహనీయుడు వంగీయుడు, మేధావులు; 
శూరులు, కళాకారులు) కవికేఖకులు, కవితా, కథా, నవలారచనాధురీణులెందరో 

అవతరించిన వంగభూమి భారతజాతికి గర్వకారణ మైన (ప్రాంతము, 

““సభలు మీవి వ జాయుధ(వథలు కల్క- 

టా మొదల్ కొడపల్లేకుటాల దాక 

నాసుశేం[దవాలీం|ద్రము దేళభాగ 

'ధేయరంగీయులార! వంగియులార! " 

వీరభ[మూలర్తిగారి పద్యాలు వ|జాయుధ పభల వలె నాకు కనిపిస్తాయి* 
చంగీయులను “వంగకుడు,'' లొంగకుడు అనడం ఎంతో సమంజసంగా, చమ 

త్కార భాసురంగా వున్నది. 

ఇంతకీ, పద్యరచనకు కాలచోవం పడుతున్న కాలంలో వీరభ దమూరి 

గారు కమనీయ మైన పద్యకావ్యరచనకు పూనుకోవడం ఎంతైనా మెచ్చుకో 

దగినది నేను పద్యపక్షపాతిని అయితే కేవలం పద్యాన్ని పట్టుకుని వేలాడా 

లనే చాదస్తం నాకు లేదు కాని వీరభదమూంర్తి గారి పద్య రచనారీతికి మురిసి 

పోతాను పద్యంలో చెప్పరాని దంటూ వుంటుందా అనిపిస్తుంది వీరభ[దమూర్తి 

గారి “వందేమాతర” కావ్యం చదువుతుంటే 

““వంగం బొక్కాటియొనుగాక! భరతాంచాళ్ళంఖలాల్ నెండుగా 

కంగీభూతశళకార మైన దిటు మార్తాండుం డటుం బొడ్బినన్ 

భంగం బొందద అన్మదుద్యమము, యం[తాగార మాంగ్లావనిన్ 
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భంగింవంబడు, నొయ్యనన్ (బ్రభుతతం[తాగార మాంగ్లావనిన్ 

ఇలాటి పద్యాలు కండగలవి, గుండెనుకదలించగలవి “బెంగాల్ ఖండము”లో 

ఎన్నో వున్నాయి, 

వంగభూమి రెంతుతున్య_ లగుటను భరించ లేని _పజలు కావించిన పోరాట 

మును కన్నులకు కట్టినట్లు వర్ణించారు వీరభ[దమూ ర్తిగారు ఈ “ఖండంిలో, 

వీరభ [దమ్వూర్తిగారి | పౌఢరచనారీతికి ఈ ఖండములోని 

(1)“ఉదయించెన్ దినరత్నలింబము' = 

(శ) 'ఉదితుం డర్యము డయ్యె'... 

అన్న పద్యాలు చాలు భీనా థాదులను జ్ఞ ప్రికితెచ్చు లి వానిలో కనిపీస్తుండి 

తద్భిన్న మైన చల్లని శైలి మరొకచో కనిపిస్తుంది. - 

ోతేయజా వ్లు బండి తూరుపువ ల్లమ్ము 

నుండి మిఖు కెక్కి. నుద్దతమున, 
చ ల 

కూర్చొనిన నియంత కుంటివా డని మన 

కెట్లు తెలియు? రథి వచింపకున్న?” 

రసజ్ఞులను పులకింప జేయు పద్య మిది 

రవీల్టదుని ఒక సుపసిద్ధకవితను ఈ ఇండములో వీరభదమూ రిగాడ 
గయరూపమన అనువదించారు 

“మేలుకొలుపుము నా దేశమును, 

మేలుకొలుపుము నా తం|డీ! ++ 

“విశాలభావాచరణాభ్యుదయనవీనసుపథమున హృదయమున్ ఎచట 
నీవ నడపింతువో! అచటికి స్వామీ; అచటికి ఆ స్వేచ్బాస్వర్గ మ్ములోనికి” 
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వీరభ|దమూంర్తిగారు అన్య భఖాషాపదములయెడ మక్కువ చూపి చక్కగా 

ప్రయోగించిన ఘట్టము లున్న ఏః- 

“'బుల్ఫులు,'' “విబిరీ” మున్నగు పదాలు వీది పద్యములలో మనోవార 

ముగా ఒదిగిపోయి.నవి 

వీరభ దమూర్తిగారే ఒకచోట అన్నట్లు “కావ్యభజీవమ్ము మషిరసమ్ము 

కాదు మనీషిరసమ్ముగాని” 

*మనీషిర స”భరిత మైన బెంగాల్ ఖండము వందేమా తరమవోకావ్యము 

నకు ఆయువుప ట్లనుట అతిశయోక్తికాదు. 
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Colleague of sardar Bhagat singh 

ఉడ్యమఖండ 3 
Udyama Khandam 

All true historians of our country’s freed>m struggle Uo now 7600281969 that there were to streams- one that 3riginated earlier in 1857 as the Indian Revolutionary Movement and the secoud that was boin in 1885 with the | Sterling of Indian National Congress, 

Recognising this approach the anther of this volume : of narratives in verses, has rightly ccmpossd posms under seperate headings related to different phases of toe two HnOVemenis, 

The ‘Khandam’ that follows deals with the iuspiring [05 of the Phase of revolutionary movement that is popularly Known as one of Struggle against Bengal Partition. The unique character of its methods was tha combination of the open and ‘secret wings, Publicly defending the authorities, militant journals propagated the mission of liberation in terms of national ‘values, An intensive Campaign for use of swadeshi goods was Organised from village to villags. Aurobind> Ghosh, as ‘pioneer, formulated a ౧౦౫౧౫౦2358 Programme, including ‘educator, Physical and Spiritual ౮41076, and use of swadsshi sods As Shri 1 R. Diwarkar’s Siography of Aurobindoi shows, it was almost the Programme put forward by Gandhbij dn 1921, 

At the head of Secret movement was Barindra Ghosh “who declared in Alipore Bomb cass, as the Chief accused, what they were not ‘terrorists believtng that their goal of 
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Indian Independence could be achieved by only the killing of 
a few Europeans. The revolationaries stood for organising a 

countrywide revolution for ending the alien British rule in 
India and establish a government of the common people, 

There were echos of the movement in other regions 

in the country including in Andhra and in Hyderabad state 
of those days. The author has done wellin referring to this 
fact. 

It may be noted that these revolutionaries worked as 

political sannvasis and their battle-cry was Vandemataram. 
For them no sacrifice was too great for breaking the 
chains of their mother goddess - the enslaved vast dear land 
that had been once their own and free politically. During 
these days the martyrs mounted the gallows with smiles ou 

their faces, uttering their last words- “Vandemataram”. 

వుం 
oy sty ములను నిన్ని 

గీ స్ట Re; 
చ pra & 
| 
wi త 

మన దేశస్వాతంతర్యసమరంగూర్చ వా9సిన చరి[తకారులలో యథార్థ 

వాదు లందరూ యీ సమరంలో రెండుకాఖ లున్నా యని గుర్తించారు. మొద 

టిది 155”లో భారత విప్లవ ఉద్యమంతోనూ, రెండవది 1885లో భారత 

జాతీయ కాం గెసు స్థాపనతోనూ ఆరంభ మయ్యాయి. 

ఈ విషయాన్ని యీ కవిగారు. కూడా గుర్తించారు అందుకే ఆయన 

యీ రెండు ఉద్యమాలకు సంబంధించిన సంఘటనలను రెండు వేర్వేరు కావ్యా 
లుగా రచించారు, 

వందేమాతరం ఖండంలో బెంగాలు విభజనకు వ్యతిరేకంగా సాగిన మహో 

ధృత ఉద్యమం వర్టించబడింది. ఈ ఉఊఉద్యమంయొక్క |పముఖలక్షణం 

బహిరంగ. రవాస్య విభాగాలు రెండూ కలసి పోరాటంలో పాల్గొనటం. అధి 
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కారుల ఆంక్షలను లెక్కచేయకుండా ఆనాటి విష్లవపతిికలు జాతీయ లతా 

లకు" అనుగుణంగా ఏముక్రి ఉద్యిమాన్ని | పబోధించాయి. స్వదేశీ వస్తువు 

వాడ కాన్ని _పోత్సిపహాంచె ఉద్యమం (గామ్మగామాన వ్యాప్తి పౌందింది. ఈ 

ఉద్యిమాసకి మూలపురుషు డైన అరవిందిభోష్ ఒక సమ్మగ కార్య[క మాన్ని, 

రూహొందించినారు. దీనిలొ విద్యావ్యా పికి శారీరక, మానసిక, సాంస్కృతిక 

(ప్రత్సావాసకి, స్వదశీఉద్యమాసకి (వాధాన్యం యివ్వబడంది. శ్రీ ఆర్.ఆర్ = 

దివాకిర్, తాను (వ్రాసిన అరి వింద ఘోష్ జీవితచరి_తలౌ పేర్కొన్నట్టు, 1921లో. 

గాంధిజి ప్రవశ పేటిన కార్య8మాసిక్కి అరవింద ఘాష్ సూచించిన కార్య 

(వెమాసికి "ఎన్నో విధాలుగా పోలక లున్నాయి. అప్పటి రహస్య ఉద్యమా 

స్పిక్ల. అధనెత వారిందమోప్. ఆఅలీపూరుబా-బుకెసులో ప్రధాననిందితు డెన 

శారింది ౫ కొద్దిమంది తల్టవారిస చంపడ ద్వారా భార ఆ స్వాతం తాన్ని నాధించ 

గలుగుతా మని తమ షశ్యాసం కొ దసి ప్రకటించాడు, దేశ మంతటికీ విస్త 

రించే ఒపైవెం ద్వారా బొటిషుపంచొలనను అంతం చస సామాన్య పజల 

(ప్రభుత్వాన్ని స్తాపించటమ ఆనాటి పిప్టఎవాదుల ధ్యేయం, 

ఈ ఉద్యమం పభావం ఆంధధిదెళం, హైదరాబాదుర్శాష్టంత' సహా 

దేశంలోని యితర ,పాంతలమీద కాడా పసంంచింది. ఈ విషయాస్న 

రచయిత చదువరుల దృషిక తెవడం హర్షింప తగనది. 

ఈ విప్రవవాదులు “వందేమాతరం' అనే సభాదంతో రాజకీయసన్యాసు 

లుగా. దీకతో పనిచేశారు చాస్యబంధనాలలొ వున్న తమ మాతృ దిశాన్ని,. 

ఒకప్పడు స్వేచ్చాస్వాతం్యత్యాలను అనుభవించిన మాతృభూమిని, తిరిగి బంధ" 

విముక్తం చేసె వహత్కాగ్యాంలో' ఎంతటి త్యాగాసక్రై నా వారు సన్నిద్దు లైనారు. 

ఆ రోజులలో యీ దేశభక్తులు చిరునవ్వులతో, వందేమాతరం నినాద ంతో 

ఊరిక ంఐ మెక్కారు. 



గధ్రీరాళాట వేంకట నల్యానారాయవిరావ్రగాడు 

(జర్నలిస్టు) 

హరా పలు-_ పికటింగులు - 

కలకత్తా కాంగొనులో “దాదాభాయి నౌరోజీ" స్వరాజ్యం ఆనే వాక్యాన్ని 

బయటకు తెచ్చాడు అదే నినాద మైంది పబోధ మెంది కాంగిను వారం 

దరికీ పాంచజన్య మైంది అప్పటినుండి జాతీయగకు (పాధాన్యం వచ్చింది, 

కాని ఎక్కడుంది జాతీయత? సంపాదించాలి జాతీయ సంస్థలు స్థాపించాలి. ఆ 

కార్యక్రమం పాారంభ మెంది, జాతీయవిద్యాకా లలు వర్పాటుచేళారు- వంగజా 

తీయవిద్యాపీరం ఏర్పడింది. 1905 ఆగస్టు ఐదవ తేదీనాడు విదేశీవస్తుబపా 

వష్యరణజోద్యమం వెనువెంటనే ప్రారంభమైంది, దీని ననుసరించి స్వదేశీ వస్తాల 

ఉత్పత్తి కారక కమం, విదేశీ వస్త్రాలను, వస్తువులను అమ్మే అంగళ్ళ సికెటిం 

గులు (పార ంభమైనాయి ఆగస్టు 7వ ేదీ అప్పటి నుంచి గొప్ప పవి|త దినంగా 

ఇ 

అక్షర శక్తి ఆయుధ శక్తి 

ఈ ఉద్యమ (పచారానికి పతికలు ఎన్నో సావాసించి బయలువెడలటం 

(పారంభించినాయి, “బవ్మబాంధవ్ ఉపాధ్యాయ” సంపాదకత్వాన “సంధ”, 

“భూపేందనాథ దత్త సంపాదకత్వాన “*యుగాంతర్”,  'ఆరవిందుల 

నాయకత్వాన “వందేమాతరం” పత్రికలు చండనిప్పులు చెరిగిపోసినాయి. 

కాని [పభుత్వం ఆతిత్మీవమైన చర్యలతో వాటిని ఆణీచివేసింది అక్కడ 

ఆర విందులను జరెస్టుచేసిన సమయంలోనే మవోరాష్ట్రంలో “బాలగంగాధర్ తిలక్ ' 

ను, ఆం|ధదేశంలో 'గాడిచర్గ హరిసర్వోత్తమరావు" గారిని అరెస్టు చేశారు ఆటు 
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తర్వాత అక్షర యుద్ధంలోను ంచి ఆయుధసమరం తలయెత్రింది ఆక క 

కండ తెల్పవారిని చి తవధ చేయడం జరిగింది దీఫికి గాను బాంబులు ప్రయో 

గీంచారు (ప్రాణాలకు ఆశ వదిలి భరతమాతవిముక్తికోసం విషప్లవాగ్ని 

కాల్పులు (ప్రజ్వలింపచేశార, 

“ముర శీధరడు కాదు. మురారి 

ఈ సందర్భంలో “బిపిన్ చం దపాల్ ' దేశ సేవను గమనించాలి- 

“న్యూ ఇండియా” ప్యతికద్వారా ఆయన భారత జాతిని మేల్కొాల్పారు= జాతీ 

యశా, జాతీయవిద్యా విధానం, జాతీయసంస్క్బృతి ఈ అంకాల పైన శ్రీపాల్ 
ఎన్నో ంచనలు చేశారు. ఎన్నో గంభ్రీరోపన్యాసా లిచ్చారు. (పఖ్యాత 
సతికాధిపధి శ్రీ “ముట్నూరి కృష్టారావుగారు? వంగభూమికి పరుగుతీసి, పాల్ 
గారితో కొంతకాలం సంచరించి వారిని వెంటబెట్టుకొని 1907లో ఆంధ దేశా 

సక తీసుకువచ్చారు. రాజమహేంద్రవరంలో పాల్ గారిచ్చిన గఖీరోపన్యాసం 
విని ఆ నగరవాసులు పులకిత్తులె వెంటనే ఒక జాతీయ విద్యానసను నెల 
కొల్చారు పాల్గారు తరువాత మచిలీపట్నం వచ్చారు ఆక్కడ జాతీయ 
కళాశాల ఏర్పాటు చేయడానికి వారి రాక కారణం అది ఈ భారతదేశమంతటా 
(ప్రఖ్యాతి గణించింది. అటుతర్వాత కృష్ణా పత్రిక సంపాదకత్వం వహించి 

కలాన్ని దూసిన కతిగా, బటన్ వొత్తడానికి సిద్ధపరచిన పిస్తోలుగా తయారు 
చికారు కృష్ణారావుగాదిలో త్మీవత, ధైర్యం, దేశాభిమానం, విప్టవజ్వాలా 

మెలొల్పింది థి బిపిన్ చం|దపాల్ గారే! 

కృష్ణారావుగారు విపిన్చందుసతో కలిసి సంచరిస్తున్నప్పుడు పాల్ గారి 
భీకరవాణి ఒకి నారి ఎలా పలికిందో తెలియచేసే చిన్న సంఘటన నిక్క_డ పొందు 
పరుస్తాను వీరిద్దరు హుగ్రీనదలో వడవలో |పయాణం చేస్తున్నారు సంది 

వేళ అయింది. పడమటి దిక్కు- ఎరబడింది. మలయమారుతం వీస్తోంది? 
షాగ్లీనది అలలు సరిగమలు వినిపిస్తున్నాయి ఆ సుందర [పకృతిని చూచి 

కృష్ణారావుగారు పరవళులై “అదుగో! మురశళీధరుడు- సందెవేళ మధురగానాలు' 

వినిపిస్తున్నాడు (పకృతి ఆ రాగాల తూగుటుయ్యాలలో వూగుతోంది” 

అన్నారట, పొల్గారు “ఆవు” అని కేక పెట్టారు, కృష్ణారాపుగారు పాల్ గారి 

పంక చూసి ఎందువల్ల! అందామనుకొంటున్నారు ఇంతలో పాల్గారు గంభీర 
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స్వరంతో “మనకు (దేళానికి) ఇప్పుడు కావలసింది ముర శీధరుడు- మురారి? 

దాశవసంవోరి'" అని శేక పెట్టారట _ కృష్టారావుగారు అవునన్నట్టు తల పం 

కించారు. అదీ అనాటి పాల్గారి ఆవేశస్వరూపం ఆది వారినుంచి 

కృష్ణారావుగారు అందుకున్న విష్టవ సందేశం 

“బందరునశెన్లు కల్కాటాన్ వంగ భాష” 

వంగభూమి నుంచి స్వదేశోద్యమం పలుతావుల్లోకి (పాకిపోయినా మురా 

దుగా ఆం|ధదేళంలోకి పరుగెత్తుకువచ్చింది ఆందులో బందరులో స్థిరమైన 

నెలవు సంపాదించుకొంది జాతీయక శాశాలకృష్ణాపత్రికలు రెండు స్వాతం 
తర్యీజ్యోతులుగా వెలుగ నారంభించాము, అందుకే వీరభ దమూర్తి గారీ 

కాండలో బందరులో చెలరేగిన ఉద్యమ్య ప్రభావాన్ని వర్ణిస్తూ 

'“బందరున శెల్లు 

కల్కటాన్ వంగ భామ” 

ఆన్నారు యెంతో పొందికగా “వందేమాతరం” ఉద్యమం భార తా 

వనిలో (పతిగళం నుంచీ వినిపించింది కోటానకోట్ట కంరాలు విప్పవశ ంఖాలై 
వినిపించాయి. దూరదూరాలకు తీరఠతీరాలకూ! బంకించం[దుని వందేమాతరం 

వెలుగులోకి రాక ముందు చాలామంది దేశభక్తులు స్వాతం[త్య గీతాలు (వాళారు, 

1850లో “రంగలాల్ బంధోపాధ్యాయి తన “పద్మిని*ఉపాఖ్యాన్లో ఓక 

గేయం (వాశారు “స్వాతంత్యం లేని కారుచీకటిలో ఎవడు జీవించ కోరు 

తౌడు! ఎవడు తన కంఠానికి దాస్యశృంఖలాలు చుట్టుకొని జీవించకోరాడు ” 

అనే భావాలు ఈ గేయంలో గోచరిస్తాయి 1872లో “హేమచం[దబంధోపా 
ధ్యాయి తన* “భారత్ స.గీత్ 'లోఒకజూత్రీయగీతం [వాకాడు గళమెత్తి పాడవోయి 
భారతీయుడా! ఈ పాట గగన మంటగ పాడవోయి. (పపంచమంకా స్వాతం: 
తర్యవాయువులు పీలు స్తోంది, ఇంక నిద్రలోనే మునిగి వుంది భారతదేశం” 

అనే భావంతో (వాసిన ఈ పాటలో ఎంతో ఆవేశం గొప్ప సందేశం ఊన్నాయి-- 
రవీందుని పెద్ద ఆన్న సత్యేందనాథ రాగూర్ ఒక గేయం (వాకాడు. “భారత 

పుతులుగా అంతా ఏకం కండి! ముక్త కంఠంతో భారతమాతకీర్తిని ఉగ్గ 
శీించండి అనేది ఈ గేయంలో వల్పవి, 1867 డై (తమేలాలో ఈశ గేయాన్ని 
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నవగోపాల్ మిత్రా” పాడారు, తర్వాత అనేక మాట్లు మేలాలో ఈ గేయం 

పొడి (పజల్ని ఊఉ దేకపూరితుల్ని జేయడం జరిగింది. చాలా మంది ఈ గేయాన్నే 

(పథమ జాతీయగీతంగా వర్ణించారు అన్నిటికంటె ఆశ్చర్యకరమైన విషయం 

“ఐంకించందు౨డే' దీన్ని జాతీయగీతంగా చేయాలని సిఫార్సు చేశారు 

తర్వాత బంకించం|దుని “వందేమాతరం బయటకు వచ్చింది. “ఆనంద్ 
మర్' రాయకి ముందే ఈ గేయాన్ని బంకించందుగిడు వా9ళా డని చెప్పుకారు. 

ఇదీ 1875లో జరిగివుంటుందని అంచనా. నిజానికీ ఆనంద్ మర్ నవలకు ఈ 
గేయానికి సంబంధం లేదు. వా?సివుంచిన గేయాన్ని బంకించం[దుడు ఆనంద్ 

మర్లో “సంతానులి నోట పొడించాడు. ఈ గేయానికి పముఖసంగీత 

శారుడు *జాదూభట్ట' చేత స్వర కల్పన చేయించాడు రచయిత ఈ గేయంలో 
వంగ సంన్క్టృృత పదాలు చక్కగా మరిచడంవల్లి చక్కుటి నడక వచ్చింది, 

సంగీతం ఒక క్షణం హృదయాలను కదిలిస్తుంది, = మరో క్షణంలో ఉదేక 

పరుస్తుంది, 

మవోకవి నోట వందేమాతరం పాట:- 

అంకించం[దమవోశయుడు ఆనందమరంలో ఉటంకించిన గేయం చాలా 
కాలానికి జాశీయగీ రంగా మారింది, భవిష్యత్తులో ఈ గేయం చరితార్థ మవు 

తుందని ఆయన భావించే వుంటారు ఆయన కలలు ముప్ఫయివత్సరాల తర్వాత 
"పండినాయి _ 1905లో చెంగాల్ విభజన సందర్భంగా ఈ గేయం (పబార లోకి 

వచ్చింది. పన్నెండవ అఖిల భారత కాంగెను మహాసభ 1596లో కలకత్తాలో 
జరిగింది, ఆ సభలో రవీందకవిచందు లీ గేయాన్ని చదివి సభికుల్ని హర్ష 
పులకితుల్ని చేశారు. విభజనోద్యమం సందర్భంగా 1905లో కలకత్తాపుర 
మందిరంలో జరిగిన మవాసభలో వందేమాతరం గానం చేయబడింది. విభజనను 

(వతిఘటీస్తూ వంగ రాష్ట్ర వాసులు ఒకరిచేతికి ఒకరు దీక్షాకంకణాలు కడుతూ 
వందేమాతరం" ఆని నినాదాలు చేశారు (పభుత్వం ఈ పాటకు సభలలో, 
సమావేశాలలో పాడరాదని నిషేధించింది ఆనందమరం నవలలో ఒకపా[త 
మరణిస్తూ “వందేమాతరం అని కేక పెట్టాడు స్వరాజ్య విన వమహాసం గా 

మంలో ఎంతమంది వీరులో పోలీసుల లాకీదెబ్బలకు గురి అవుతున్నప్పుడు “వందే 
మాతరం'కేకతో తమ త్యాగాన్ని (ప్రదర్శించారు ఎందరో ఈ నినాదంతో 



౮౯ 

మాతృమూర్తికి ర క్తతర్పణం చేకారు 

దేశంలో వందేమాతరం వాలంటీరు దళాలు ఏర్పడ్డాయి. స్వదేశీఉద్య 

మానికి సంబంధించిన ఊరేగింపులలో వందేమాతరంగీతం మిన్ను ముట్టుతూ 

వచ్చింది, పికెటింగ్ లవద్ద సైతం ఈ పాటే వినిపించింది కోటి గొంతుకలతో. 
ఖీపిన్ చం దపాల్ “వందేమాతరం ప|తికను స్థాపించి మరింతగా (ప్రజల్ని 

*ఊ(దేకపరిచారు,.. అనుపమానమైన త్యాగానికి ఉద్యుక్తుల్ని చేశారు బిపిన్ 

చం[దుడు ఆర విందుడు వంబేమాతరంగేయాన్ని ఒక మంతంగా పేర్కొ 

న్నారు ఇది కేవలం శబ్దాడంబరమే కాదు ఒక విచ్నితళక్తి ఆని ఉద్ధాటించారు 

“వందేమాతరం ఒక అద్భుత మైన చిత్రణ మాతమే కాదు- పరమ పవి[తమైన 
జాతీయ వాంఛ తిరిగి పూర్ణత్వాన్ని పొందడ మనే సత్యానికి చక్కటి నిదర్శవం”ో 
అని పేర్కొన్నారు స్వదేశీ ఉద్యమంలో హిందువులతో పాటు ముస్టిములు 

“కూడా గొంతుకలిపీ గేయాల్ని పాడటం ఒక అద్భుతపరిణామం తర్వాత 

1950లో కొంగను స్టీరింగ్ కమిటి “జన గణ మన గేయాన్ని జాతీయ 

_గేతంగా అంగీకరిస్తూ  '“వందేమాతరం”లోని ముందుమూడుచరణాలతో 

కూడిన గేయాన్ని కూడా అదే స్థానంలో వుంచి గౌరవించా లన్నారు. రాజ్యాంగ 

"నిర్మాణ మహాసభలో డా! రాజేం[ద ప్రసాద్ రెండింటిని బలపరిచారు, ఈ ఊత్త 

మమైన గేయాలు రెండు వంగరాష్ట్రం నుంచి ఆవిర్భవించాయి. 

జాతీయ గీతంగా మారింది; 

“జనగణమన జాతీయ గీతంగా (పసిద్ధి చెందింది నేతాజీ అజాద్ 

హిందూ పౌజు తొలుతగా జనగణమనగేయాన్ని జాతీయగీతంగా స్వీకరించింది 

-కాని వందేమాశరం గేయం స్వదేశీ ఉద్యమంలో చొరబడి ఆతిగా (పచారంలో. 

వచ్చి అనేకమంది వీరుల నోట వినబడి, ఉద్యమాన్ని వందేమాతర ండఊద్యమం 

గానే మార్చి వేసింది. 

మన మిప్పడు శ్రీముదిగొండ వీరథభ దమూర్తిగారు రచించిన “వందేమా 
-తరం'' మహో కావ్యంలోని ఉద్యమ ఖండాన్ని పరించబోతున్నాం, మూ ర్రిగారి 

ఆత్మలో భారతదర్శనం (పతిబింబించింది (పతి ఘట్టాన్ని చక్కటి రంగులతో 

“మెత్తటి కుంచెతో చిత్రించారు. వీరిలో కవిత్వపు రంగులతోపాటు దేశభక్తికి 

సంబంధించిన అద్భుత స్పందన గోచరిస్తూంది వందేమాతరంవంటి కావ్యాన్ని 



౯౧ 

పద్ధెనిమిది కొండల్లో చితించడం అలతి కారం కాదు పండి వొరిగిన కపి 

హృదయాలకే సాధ్యం ఈ కావ్యం. మూర్తిగారి రచనలో రమ్యత గోచరించి 
ఇది చరితాంత్మక మైన రచన ఆనే సత్యాన్ని మాటుపరిచింది 

వందేమాతరోద్యమదృష్ట్యా వంగదేశానికి ఆంధ రాష్ట్రానికీ ఎంతో ఆపి 

నాభావ సంబంధం ఉంది దీన్ని వీరభ దమూ ర్తిగా రెంతో చక్కగా చి[తించి 
ఆంధుల కీ రిపతాక నీలాకాశంలోకి ఎగుర వేశారు, బెంగాల్లో చెలరేగిన 
విప్టేవ జ్వాలలను పత్రికలు ఎలా విసిరి పెద్దవి చేశాయో ముందుగా వర్ణించా రీ 
కాండలో, తర్వాత పికెటింగ్ ఉద్యమాన్ని ఆతి చక్కటికవిత్వంలో పొందు 
పరిచారు 

("| పభుత6 జెండిన రాజ్యమ్ము ఖడయవచ్చు” 

““తెలివులి తలకాయల బేరంబు తేలగాందగు నేడు” 

“ఊక దంచిన వచ్చునే నూకలేని 

వంటి ఉద్బిక్ష భావనలు చాలా కనిపిస్తున్నాయి ఈ పద్యాలలో. పికెటిం 
గీను గురించి [వాసిన పద్యాలు ము ఖ్యంగా వీరభ[దమూ ర్తిగారి కొనితారీతికి? 

చమత్క్య్యతికి, భావపరిశీలనకు మచ్చుతునకలుగా నిలుసాయి 

“మీ చేతి గాజులు మిల మిలలాడుచున్నవి,"” 

“ఎన్నాళ్ళా యెను మిమ్ము చూచి” 
“బి)టను వలువలు కోౌనకుడి,.” 

“ఐట్టయును, నూదియుో 

“నిరుపేద ముసలియు చెవడొ గ్లాస్తోది కొ 9ంబుట్టము” 
“చుట్ట లేనిది నాల్క చుట్టుచుట్టుకొనెనయా !”” 
“నాడు తెజవడ యే దుకాణమ్ము క 

ఈ పద్యాలలో స్వదేశీ ఆభిమానం పీకెటింగ్ స్వరూపం ఎంతో గొప్పగా 
బీ తింపబడింద వందేమాతరం ఉద్యమంలో బందరు సాధించిన విజయాన్ని 
ఏంతో ఉదాత్తంగా వర్ణించా రీ కొండలో బిపిన్ చం (దపాలుగారి శిమ్యలె'ఆ 
విప్లవ జ్యోతినీ బందరుకు కొనితెచ్చి కృష్ణా పతిక ద్వారా జ్వాఅలు వెదజల్లిన" 



౯౮ 

కృష్ణారావుగారిని, వారి పతికను, వుటంకించడంలో ఎంతో సొగసు వచ్చింది" 

“కృష్టా పృతిక మున్నుగ” అనే పద్యంలో ఈ గాథ పొందు పరచబడింది 

మూర్తిగారు “వందేమాతరం” (గంథాన్ని [వాసి మవికవు లనిపించుకొన్నారు” 

మాతృదేశాని కి మంగళవోరతు అందించే కావ్య మెంతమంది |వాయగలరు? అలా 

(వాసిన కొద్దిమందిలో ఏరభ[దమూ ర్తిగారు విశిష్ట స్థానం ఆక్రమించారు? కల 

కాలం నిలిచే కొవ్యమిది ఈ కాండను గురించి ముందుమాటలు [వాయడానికీ 

పూనుకొన్నప్పుడు నాలో _పవహించిన ఉడుకుర క్తం చల్లారకుండా దాచుకోవాలని 
వుంది, ఈ కాండలోని కవితావేళాన్ని, పాండితీగరిమను మరింత వివులంగా 

వీవరంచవలనింది _ స్థలవిస్తరణభీతితో ఆ పనికి పూనుకొనలేదు (ప్రక్క- 

పుటలో వున్న మణులను మరుక్షజంలోనే పాఠకులు ఏరుకోబోతున్నారు ఎందుకు 

ఆలస్యం? 

Sree Nivarthi Venkata Subbayya garu 

Chairman, Andbra pradesh 
Legislative Council Hyderabad 

With richest cultural Vein 
Past patriots living seen 
in finest ltarary scene” 



డా! కో వెలను సనన్నాచార్యగారు 

శరీ. A: Ph. D., Reader in Telugu, 

Kakatiya University, Warangal 

న్వరాజ్య ఖండము 

దీపిక 

పపంచంలో మానవుడు స్వేచ్చకోనం స్వాత్కోన్నతికోసం జరిపిన 

పోరాటాలలో భారత స్వాతం త్యసంగామం జల త మెంది, ఈ ఉద్యమం భార 

తజాతివృునరుజ్జీవనోద్యమంతో పెనవేసుకొని ఉంది _చేయినంవత్సరాల స్తబ్ధత 
తరువాత జాతి మేల్కొన్న మవోద్యమం ఇది శ్రీ ముదిగొండ వీరభ దమూ క్రీ 
గారు ఈ సమరచరి[తకు ఆక్షరరూపం కల్పించి. శెలుగుసాహిత్యానికి ఒక 
అపూర్వ మైన (పతిష్థను సంతరించి పెట్టారు 

ఇంతో సన్నిహితము పరిచితము ఆయిన చరి[తకు- ఆనిరోధంగా 
శుష్కము లన అంకాలకు కండ కల్పించి ఆర వయ్యేళ్ళ ఇతివో సాన్ని (పాణో 
ద్దీష్తం చేసి ఈ ఆధునికమహాకావ్యాన్ని సంతరించారు వీరభ[దమూ ర్తిగారు 

పద్ధెని మిదిఖండా లలో మూడువేల పద్యాల పైగా వ్యాపించిన ఈ మవో 

కృతి- ఇతివృత్త వైవిధ్యంతో, బంధురక థావిన్యాసంతో ఒక అందమైన ఇంద 
ధనువులా గోచరిస్తున్నది కవికి గల పద్యరచనాళ క్రి అద్భుతమైంది. వర్ణనలు, 
అలంకొరయోజనము, ఏ అంకాన్ని |గహించినా 

2 

ఆశ్చర్యకర మైన (పతిభాదీ ప్రి కావ్యంనిండా వ్యాపించి ఊంది, 

ఈనాడు తెలుగుదేశంలో కవిత్వం ఎన్నో రూపాలలో అభివ్య క్షం అవుతు 
న్నది జాతీయసం[పదాయం (పేరణగా సాగే కవిత్వమార్గానికి | శ్రీ విశ్సునాథన 
త్యనారాయణ, అంతర్జాతీయసంస్కారము (పేరణగా వాయబిడే కవిత్వానికి 
ఖీథీ? శిఖరాలుగా వెలుగొందుతున్నారు ఇది స్థూల మైన విభాగమే తప్ప-రెండు 



౯౩ 

మార్గాలూ పరస్పరసంబంధాలే. ఈ కావ్యంలో ఈ రెండుమార్గాల సునంగతి' 

గోచరిస్తున ది, 

వీరభ[ద మూర్తిగారి ఆధునికేతివోసం 'వందేమాతరమ్' రచనలో సంవ 
దాయరూపమే కానవస్తున్నా- ళబ్దిజాలంలో వినూత్నత ఎంతో ఉన్నది. అర్ధసం 

యోజనంతో ఆధునిక లక్షణాన్ని పుణికిపుచ్చుకొని సం పదాయసోగితోనుబంధ ౦ 

కలిగించారు 

“వందేమాతరం కవి (పధానంగా వీరరస పధానా లైన కావ్యాలు 

రచించినవారు. ఏత దసానుసంధానానికి అవసర మైన |పౌఢరచనాశిల్పంలో 
ఆయన అందెవేసినచేయి ఒశెలిలో, 'తెలుగుసంస్కృతాల కలయికలో, కొత్త వెలి” 

త్షణ్యం సాధించడమే కాక అన్యదేశ్యాలను విరివిగా వాడి భాషాభాండాగారాన్ని 

సుసంపన్న ంచేశా రాయన, 

ఎక్కడికక్కడే రచనలో ఇతరాంశాలు స్పందించుతూ “కథామర్మ భేద కా' 
లైన శబ్దాయి, వాక్యాలు" పద్యాలు: కూర్చుతూపోతారు కవి, పారకుడు సహ 

సాము శై కవివెంట పోవలసీ ఉంటుంది- ఎక్కడ వి రవాస్యం నిశేపిందాడోనని, 

కావ్యాలను వక దేశంగా చదవడం, ఆనందించడం కావ్యపర చూర్భాన్ని ఆవ 

గావానచేసుకునే (పయత్నం కాదు, కావ్యం అంతో ఓక మహావాక్యంగా ఖావిం- 

చితేనే కవి ఆ పరమార్థాన్ని ఎట్లా నిర్వహించాడో అవగతం అవుతుంది దాని 

అంతస్సూ[ కాన్ని పట్టుకోగలుగుతాము 

ఈ కావ్యంలో కావ్యపరమార్థం- స్వ రాజ్యాన్ని సాధించే తుదిపోరాటానికీ 

సిద్ద మైన భారతీయ చైతన్యం, దాన్ని [పస్ఫుటము చేయడమే కావ్యారంభ ంనుంచీ 

తుదిదాకా చేసిన ప్రయత్నం కావ్యఆరంభోపసంవోరాలు రెండూ కలకత్తాలో 
కాళీఘట్టంలో జరుగుతవి, కావ్యంలో చాలా సన్ని వేళాలలో కాళికకు భారత 

మాతకు అభేదాన్ని (ప్రతిపాదించారు. ఈ విధంగా ఈ కావ్యం ఒక ఆవరాన్ని 

పూర్తిచేసింది రూన్సీరాజీనాయిక మైన |పథమావరం పూర్వం ఈ కవిచేత 

ఒక కావ్యాన్ని రాయించింది. ఈ రెండో ఆవర్తం వంగ విభజన, పధానవస్తుక 

మెండి మూడో ఆవర్తం ఇంకా కవి రాయవలసిన మరొక కావ్యాంశం గాంధీ 

నాయక ము_ స్వాతం|తోకదయభలాంతము అయిన చివరి ఆవ ర్రము ఈ మూడో 

ఆవరము పూర్తిచేసి కవి తెలుగుకవితాలోకంతో ఆసాధారణస్థానాన్ని సంపాదిం 

చవలె నని సహృదయుల ఆకాంక్ష 



ణా 

ఈ క విశిల్పసిద్ధి బహువిధ మెంది, సన్ని వేశాన్ని బట్టి (పతిభాస్పూ ర్రిచేశ 
ముది నిర్మీతమౌతూ వున్నది. ఈ కావ్యంలో చివరిఖండం..- స్వరాజ్యఖండం౦- 
వానిలో ఉన్న చమ।త్రి.యా విశేషాలను కొన్ని వివరించడమే | పస్తుతవిషయము. 

స్వరాజ్యఖండం కాశిలో కాంగసుమహానభల సన్ని వేశంతో [పారంభ 
"మెంది, సరాజ్యం- భొతీకంగా ఎంత ముఖ్య మో ఆధ్యాత్మికంగా కూడా అంతే. 
శ్ర ఘట్టంలోని రచన అంతా ఈ రెండు భావాలు సమాంతరంగా సాగుతూ 
గోచరిస్తుంది. 'అగపడిన రూపు మితవాద మైన నేమి? అగపడని త త్వ మతి 
వాదము. అన్నారు కవి. కౌంగొసులో మొతవా వ అతివాదీపశాలలో అతివాదం 
[పాధాన్యం పొందే కాలం అది. 

శ వాక్యంలో “రూపే “త_త్యము”” అనే మాటలు సగుజనిధ్లుణపర 
బ్రహ్మ మునుగూర్చి చెప్పుతూ ఉన్న వి. గిర్గుణత క్త్యము వాదములకు అతీతమై 
అతివాద మవుతూవున్నది. 1! శ్యోనాథుని గుడిని వినిపించు సొన్నాయి. జీవునిలో 
“జీవునితన మరిగిపోయి బహ్మతనమె నిలుచు |పాణిళో, ఆ నాదమునకు ఆకు 
లోని ముడుత పోవు,” ఇక్కడ రెండో భావం అఫాధారణ మెంది. జీవులే 
కొత చెట్టూచేమల్లోనూ ెళన్యస్పందం పర మేశ్శరాభిముఖ మని చెప్పబడింది. 
ఆకుముడుత పోవడం అంచే జీవుని సంసారం స్వత్వస్థితిని సొందటం అని 
భావం, 

వీకభ|దమూ ర్తి గారి రచన యీ విధంగా సున్నితంగా ఆర్థం చిరుగంట 
[మోగుతూ వున్నట్లు సాగుతుంది. కాశిలో జనం తిలక్ను సందేశ మిమ్మంటే- 
“తిలక లొ కారాధ్యు జే ము ికిన్ సవనీయం బరివర్గసాతిింక నిరోద ంబే” అన్నాడు, 
ఇక్కడ లోకారాధ్యశబ్దం బాచిత్యపూర్ణ మైంది, అతని సందేశం లౌకికపారలౌకి 
కాలను యౌగపద్యంగా స్పృశిస్తున్న ది. 

కలకతాలో శివాజీసంస్మ రజోత్సవానికి తిలక్ వచ్చాడు. అప్పుడు కవి 
.శిలక్ను వర్డిస్తూ- ““దేవత్వమున కెక్కి దిగి మానవత్వాన |వజలతో కొలు 
వున్న పలుకువాడు- గత మయిన చరితకు గర్వ మయినవాడు ఆగామి కొక 
“ఆశ మైనవాడు"- అని వర్ణిస్తాడు. ఆయన “తనవంటివాని” సంసరణోత్సవా 
చికి వచ్చాడు, ఇక్కడ శివాజీవంటివాడు తిలక్ అ నకుండా తిలక్ వంటివాడు 

“శివాజీ అని చెప్పడం వ శిక్వాన్ని రూపించడంలో ఆద్భుత మైన రీతి. 



౯a 

భావివస్తువిన్యాసంలో కవి కింకొక పద్దతి ఉన్నది, కాంగ్భోసు సభాసంద 
ర్భంలో ఒకసారి అరవిందమోమ నిసురుగా పోతూవుంటే ఆయ+కాలును 
(తొక్కా డొక సార్గెంటు. చిత్తరంజన్దాసింట్లో కట్టకట్టారు నొప్పి తగ్గింది 
కొంతసేపు ఆగి వేగంగా వెళ్ళాడు ఇదొక కల్పన ౨ పీసీకాత్మ క మెంది "అర 

విందఘోష్ను |బిటీషువారు తరువాతి కాణంలో విర్భంధించడం, అయనవై పున 

చిత రంజన్దాసు వాదించి ఆయనకు విడుదల కల్గించడు, తరువాత ఆమన 

అంతర్ముఖు డె రాజకీయరంగాన్ని వదలి ఏకాంత వాసంలో తపసి కావడం 

ఈ వరి[త్ర నంతా ఈ కల్పన వక్కం చేస్తుంది. 

ఈ ఖండంలో మితవాద ఆతివాదపకాల మధ్య చర్చలు సంఘర్షణలు చమ 

కారంగా చి తింపబడ్డ వి ఈ సందర్భాలలో కవి సొషీభూరతుడుగా ఉంటాడు. 

గోఖలేనుగూర్చి తిలక్ అంటాడు 
“ఆత డెచ్చు తగ్గులు లేని అగ్నికీల, నుడి ఫిరోజిషూదే గాని 

ఇయడద మాది” 

అని అట్టాగే గోఖలే తిలక్ నుగూర్చి- 

“శే నారంథమం చొ మహో దృటు నొ కన్ను లనిండ 

కప్పుకొని యామె వాని భావోప్ట ముత్కట మైతాళకదూర మైతి'- 
మేము వానియంతట్' వార మెవ్వరము గాము 

అంటాడు, ఈ మాటలలో ఆభి[ప్రాయఖేదా లెన్ని ఉన్నా = నం స్పృరగౌర 

వము ఎట్లా ఉండేదో వక్త మవుతుంది 

గోఖలేను అగ్ని కీలగా చెప్పుతూ తిఐకును సూర్యువిగా వ్యాంజిస్తూ కవి 

తాను చెప్పదలచుకొన న్నప పర మార్గాన్సి వ్యక్త కంచే యడంలో జాచిత్యాన్సి పాటించారు. 

ఇలా ఈ ఖండంలో వృన్నెనా ఉదహరిస్తూ పోవమ్చు ఖండాంతంలో టెరరిసు 

ఊద్యమంలోని సన్ని వేశాలు చిత్రించాడు ఏ కవి శ్రీవీరథ _ 
వృత్తాన్ని | గహింవి త్వరలోనే ఈ కావ్యమును సమ్మగం చేయవక నని భావు 

కులు కాంజీసున్నారు 

తః కావ్యంలో ఓక్] ఆక్క ఖండంలో ఓక్కొక్క ఎెశిష్షః 3 స్ఫురించే 

విధంగా కవి తీర్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది అయినా అన్నింటికీ డం అనుస్యూతి 

ఉండటంవళ్ణి ఓక్ విష[త మైన కో ఈ కావ్యాన్ని ఆవహిొ._చింది 

ఈ అధునికమహాకావ్యం దేశంలో దేళభ కినీ జాతీయ చెతన్యాన్నీ పునః 
+జ్వలితం చేయవలె నని ఆశిస్తూ వున్నాము 

“క్ర (పంపున్ వలపుల్ 'వెలార్చినవి (పాగ్య్భారమ్ముగా రేశభ 

కి పొసాదమనందు నెన్ను డులు వందేమాతర మ్మంచు గా 

వ పౌఢిన్ (వక టింవంజేసినవి 



వందేమాతరం 
(టీ అంతోంచం (దో చథి న్ధీ) 

సుజలాం, నుఫలాం, మలయజరీతలాం 

కున వ బర్డ సస్యశ్యామలాం, మాతరం 1వంచే మాతరం 

[36-1324 శు భజ్యోత్భ్నా పులకితయామినీం 
ఫుల్ద్లకునుమిత- [(దుమదళ- శోఖినీం, 00 

అచ నువోసినీం నుమధురభాషిణీం 

సుఖదాం వరదాం మాతరం. 1వంచే మాతరం॥ 

|తింశతో్యటికంఠకలకలనినాదక రాశీ 

ద్వి! తింళతో్కటిభు ఒకెర్భృతఖరకరవాలే 
శే బోలే మా తుమి అబలే 
బాహుబలధారిణీం నమామి తారిణీం 
రిపుదళ వారిణీం మాతరం ॥వండే మాతరం॥ 
తుమి విద్యా తుమి ధర్మ 

తుమి వ్యాది, తుమి మర్మ, తుమి పాణ శరీరే 
బాహుశకే తుమి మా శ క్రి, వాదయే తుమి మా భక్తి 
తుమారీ (ప్రతిమా గఢి మందికేమందికే 1వందే మాతరం॥ 
తుమి దుర్గా దశ పవారణధారిణీ 
కమలా కమలదళవివో౭శణీ 

వాణీ విద్యాదాయినీ, నమామి త్వాం 
కమలాం అమలాం అతులాం మాతరం 1వందే మాతరం! 
కాషామలాం సరళాం సుస్మితాం 

భూపిళాం ధరణీం భరణీం మాతరం వందే మాతరం౫ 
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వందేమాతరం 
ఇశామఖందము 

అవతారిక 

జాగ (ల గో ఖేలు భజన్న రేం[దతిలక | శేయప్సచా చాననం 

వేగిన్ (చ్రాతనుశేం[దు శై లజపతిన్ |బ్రీళారవిందాతు ర 
ఊోగర్వఘ్ను దయామయుం బరమవాంసాప్ఫున్ మవోదేవు 'నె౮ 
తో గో లున్ ధృతచం|[దు([బోచి బలవంతున్ భారతున్ జేయగా. 

గీ! భేద మెటుగని మనను నా కిమ్ము శివుడ ! 

నేను చూచుకొందును తక్కువాని నెల్ల 
నీవు వింటివి మవాతివై ని సరిగమలు 
నీకు వినిపింతుందెనుగులోని మధురిమలు, బొ 

ఆ! వె। అన్ని రసములకును నాధారరూన య 

య్యష్టమూ_ర్రివధువు నభినుతింతు 
కలళ వార్టితనయ కళ్యాణమందిర 

యిందిరను నుతింతు. గృతిని: [బోవ. ఓ 

ఆ॥ వెః 'కొస్తుభమ్ములోని కళుకును వనమాల 

లోని సౌరభంబు మానవావ 

తారకలితనవ్యత నొసంగి (శ్రీనివా 

సుండు కృతిని కరుణం జూచుగాత ! జీ 

క! వినుతించి తన్ను కొద్దిగం 

దన యర్దాంగిని నుతింపం దద్దగ దాతల్ 

తనియుదు రే పొగడెద 

వనేజభవునిన్ నుగంధ వాగ్గంథముకై - ర్ 



2 వందేమాళరం 

గీ॥ః  మొరసి శబ్దము లర్థముల్ మెలిసి రసము 
కురియునట్టి కావ్యమునకు. గుదు రయిన న 

రన్వతిని భజింతును తదా రాధనమ్ము 

నందు [మోయు ఘంటకు నాల్క నాదు నాల్క, 6 

మ॥ నిను వూజింపక యె వచ్చు గవిత న్నిస్తుల్య మౌ హెొచ్చు,చం 

దనమంచారమరంద4 లకు జందా లిచ్చు నందాల క 

చ్చు, నవీనధ్వనిలీన థ్ గచనాన వ్యాథ్వ సినుల్ (గహిం 

చిన వల్యంకిక వట్టుకు ప్ప, కరుణాసింధూ | శివానందనా |! 7 

క॥ తెనుగున నేనే నా గురు 

వును గీర్యాణమున గురువు వూజ్యజనశిరో 

ముణి మద్వంళ్యా గణి వా 

నిని గొలిచెద వీరభ్మదు నిగమసము[దున్. 8 
శా॥ కన్నాడొక్కడు నన్ను శాంభవము దీతన్ గూర్చి యా అతరా 

లన్నా డొక్కుడు నాదు కర్ణమ.న వంతై 3 క్యమ్మునన్ గీ_ర్తిసం 

పన్నిత్య న్ఫుటమల్లి కార్జునత ' నామైక్యమ్మునన్ భొల్బు నీ 
స్విన్నో ద్దండవివాదివండితనతి స్వీక_ర్తలన్ గొల్బెదన్ 9 

క్) మా మతము శివాదై తము 

సామాజికముగను, తా రసాడై పతమునన్ 
సోమించె యతగానో 

'ద్దామకృ్ళతుల[ బద్యకృతిని తం|డిన్ దలతున్ ॥ 10 

చ॥ ఒక నిముసమ్ము నన్ను గనకున్న యుగమ్ముగ నెంచుచుండు నే 
నొకడనె సంతు కాగ విభవోద్దతి నే నెటు లెన్ని వెలు రూ 
పీకలను వెచ్చ జెట్లినను పిల్లడు. నొచ్చు న టంచు బెట్టు ప 

ల్కకె నను కద్దు నొ జనని జాన నధురీణయు ధె ధైర్యరాశి రై యొ. 11 

క॥ సామాన్య మసామాన్య మ 
సామాన్యము వారి చేత సామాన్యము, చి 

తామృశము ఫలము, భారత 

రామక థా కావ్వకర్పలను కీర్తింతున్. |. 



కామఖండ ము 

మంద్వి॥ వర్తి భేదము లేని స్వర్ణ యుగాని 

An 

ఉ॥ వేంకటశళబ్దపూర్వవదవి శుతు డావ్లుడు నాకు విశ్వనా 

థాంకిత మాత్మయున్ నవాజతన్మయతన్ గొను కొప్పరమ్ముగా 
నింకని (పేమభావ మమశేశ్వరసంపద గాగ వానిక్రై 
సంకుచితత్వ మొందవు పసల్ శివరాఘవ సంభృతమ్ము (లె. 

కారంభకులు శివకవుల వందింతు. 

కృష్పశా( స్త్రీకి నాకు మ హేష్టుడు స్మృతి 

వచ్చె కాటూరి వేంక శ్వరుడు, వాని 
గింజ లేని ఖర్జూరపు మంజుక విత( 

[గొ_త్తదనమున నన్నయ మె_త్తదనము. 

ఆః వ; నారసింహు డొకడు, నా యని చెప్పికోం 

An 

గ్ 

దగినవా డొకండు, తానె |శమ మె 

సంగం బెచ్చి పోని నం జీవి నభ్యుద 

యమున కాంజనేయు డాత డొెకడు. 

శిష్ట డవధాని యొకడు నా సేమమందు 

ననవరతను, నొకండు రామానుజాండు 

రాము డోకడు విఘ్నఘ్నులు, రత్ననన్నిి 

ధాన మొకడు, మండలి యస్మదా ఫుల దిది. 

ముప్పిరి సిరిం బినిచి (పజల 

(తీప్పటలం బాపుచున్న తీరువేంగళు నట్లు- 

అపా! రావూ! యనగని 

చప్పున సాయమ్ము వచ్చు సజ్జను నెంతున్. 

గోవుపాలు చేరుకొనిన రేవ నొప్పు 
వాదయ మధురిమ మాతిథ్య మిడెడువారి 
'యెదుట నిలుపు |బవ్మోనంద మిడిన పిలుపు 
సజ్జనుల చెల్మి మిన్న శాస్త్రుమ్ముకన్న. 

11h 

13 

18 

14 

15 

16 

17 

ఉ॥ మాయది యింటిపేరు కుతి మంజువుగా ముదిగొండవారు, నే 

కాయలు చెట్టువే ర్నొడివి గట్టిగ నమ్ముదు, వీరళ దమూ 



4 వందేమాతరం 

రీ! యన నో యటందు, నెవళేన్ గవులన్ గడచాడ వీవెళా 

చా! యన నౌ నటందు(బరివోన మనన్ జెవిగోసికొందునున్. 18 

శా॥ భారధ్వాజనగో తుడన్ యజువు నావ_న్తంబనూ(త్రంబు న 
న్చారన్ ధన్యుడ, శావసం ముభితగంధర్వ వజాదై "న్యసం 
భారో చారణ కారణోద్భృటమవామా'పాళ్వరా చ్యాన్వయ 
ఉరాల్టివ్రభవుండ, భారతకృతి( శ్రీకో ద్యమభ్యాతృడన్. 162 

చః స్థిరముగ నోరుగంటివిభు దిగ్విజయం బను ేరునన్ మవో 
మరకతమున్ రచించితిని, మత్క్చతి యద్ది సువర్ధధార మ 
చ్విరచిత మాం ధ్రకేసరికృతిన్ దొలిభాగము, భట్టబాణ వా 
క్పరిమిళిత పథం బగు సుబంధుని కావ్యము శెన్లుచేసితిన్ . 19 

క్॥ (శ్రీ మూక పంచశ తినే 

కామాశకీ వంచళతిగ కలము నడపి సొ 
చే మును (చాయించెను చా 20 
హైమవతి స్వతం[త మైన యను 'వాదముగా, 

క॥ బాణుని చండిశతకము 

స్థాణుని _స్తవవంచక మును తనరించితి నాం 

(భానూదితముల దుర్వా 

సోనుత (శ్రీదేవి మహిమ సుకృతం బటులే. 21 

క్ మార్కేంజేయము పుణోో 

దర్మ-ము (వాసితిని, సంస్కృతము నాం|ధము నాన్ 
శర్కర యిరుతెజగులుగా 

"వేర్కొని | క్రీగిరిశునకు నివేదన మిడితిన్, 22 

గీ) |పథమక్ళతి మల్లి కార్జున వండితవిజ 

యంబు, వారిని తలంతురా యనగ నొకరు 

వేణుగోపాల శతకము విరచితము 

(వస్తుతమ్ము వందేమాతరమ్ము కృతము, లలి 

Al ఉద్భటుని యువనయనము నొగి జయంతి 

లలిత కావ్య కళాఖండములును రూన్ని 



శామభఖండము ర్ 

రాణి మున్నగువారి సంగామ చరిత 

కృతియు మ|ద్రచితములు సంకీర్తితములు. 24 

శాః (శీ కారమ్మును చుట్టి చూతునుగ దా'సీద్ధ్దమ్ము లూవాల్ కృతి 

(పొకారమ్మున కైన వండిటుక దోరల్ ,బాలగంగాధర 

ల్లోకాతీతమ వోద్యమాగ్ని పట లీకుద్దమ్ము లె తూర్పు క౯ 
య అ ర 

జోకల్ తోడుగ,సా గెనభ్యుదయపున్ సోగల్ క ఛాళిల్పమ్సుల్ .25 



ప్రారంభము 

ఉ॥ సంగము శెండు సంస్కృతుల జాళ్ళకు, సింగము వాడి కేళ్ళకున్ 

రంగము, ధ్రైర్యగు ప్తికి సొరంగము, సావాస భావదీ_వ్హ మౌ 
వంగము, వెడి కంటివెత బాచి మహీసతి. (జోచి యారినీ 
లాంగుడు కస్తురిన్ దదురమందు రచించిన వ్యతభంగమో! 26 

శా॥ ఆ రాష్ట్ర మ్ముున నీలివై రు భువి నాషమాంఢాంత మేఘచ్చవిన్ 

బాజాడించుచు చిట్లు చీకటుల నాపొదించి మాయాకిరా 

తారూఢద్యుతి కొప్పినట్టి యువమేయం బౌచు నేపొందె వ్యా 

పారుల్ వూణవరుల్ కుబేరు అయి రా వంటం (బసాదించుటన్. 

మ॥ మతిలోనం బయిరాగిజుట్లు మొలిపింపన్ కేయు శాల్య(గనం 
చిత మౌ ఫింగము కోళకన్న నిదియే నీ యంద మెచ్చించె( జాం 
చితనీలీవవనమ్ము మేల్ ముసుగు దీనిం బాయకే యంచు. దా 
సిత వక్త )చ్చవికల్మి నవ్వె నదిరాః (శ్రీదేఏ భూదేవినిన్ £8 

ఆ॥వె ఊడె. జై డి వెండి యో! నా సవతి' నీకు 
గాగితముల తునుక లేగదె! గతి 
యనుచు బదులు పలికె నవుడె భూదేవి (శ్రీ 

చేవితోడ? జింత్యభావితోడ. 29 

ఊఉ విత్తు లొనంగి చెట్టుబడి చెట్టి లభింపగం జేసి వంట యా 
మొ_త్రముపంటవిల్వ దమ ము న్నిడినట్టిది పోగ నున్న యా 
విత్తము నాంగ్ర వర్తకులు వెద్దయు( గాల మొసంగు చుండి రీ 
ఖత్తున నెత్తుకోదొడ గం గాపులలో సిరి వెక్కుమందికిన్. 80 

ఆ॥'వె' కన్నుకుక్పైనేమొ! కక్కు-_ర్రిగాం జై 

నేద్యగాం[డ యెడల శ్వేతముఖులు 

(వాసికొన్న ధరకు (గయ మొలక తదర 
ర ది 

మిత్తు మనిరి, జనము మొత్తుకొనిరి 8! 



ఇుమఖండ ము 7 

శ॥ సామీ! యాసాములనీ 

మై మోనమునేత్ర పెద్ద మనుసులు దొరలున్ 

ధీమంతులు ఛే ర్రోగిన 

(శ్రీమంతుల ఐన మీ కిసీ! తగ దయ్యాా! 82 

శా॥ మీ మాటన్ జవదాటి మే మెటుగమే, మీ రన్న మా జేజెలన్, 

గా మన్నించెదమే, శుకమ్ము లటు లన్మన్నన్లై యన్నారమే 
మా మందిం బొయిరాజనట్టి గణనామాతుల్ కలా రయ్యలా 

రా! మా రూకల నిట్లు గుంజికొన తీరా! పషతభిన్నమ్ముగా 88 

ఈక1॥ అన యజమానులు రాన 

లని, రిపు డింతే యొసుగ నర్హ మనిరి మా 

కనుభూతము నష్టం బని 

రనువుకొలది మీరు మనలరా వాతు లనిరిస్, 84 

క॥ ఆ యనుట దెబ్బకొట్టిన 

తోయం బె జననమైక్యదుందుఖి మురనెన్ 

మాయంతట, మే ముందుము 

ర మీయ:తట మీర లుండ మే లింతటితో. 85 

ఉ॥ వగము నీలితొట్లవయివే మిక( బెంచము నీలివెరు మీ 
3 గమనించి మీరు సరిగా (గ్రయరూపిక లిచ్చుచాక, నే 
దో గన మైన కాన వీరుదున్ దయసేసిరి మా కొదేల మీ 
కే గయికొండయా'తగుదు రెంతటికై నను దేనిిక్తైననున్. లికి 

ఉ॥ న్యాయమువైని కత్తి పడెరా! గత శారద నీలి మూల్యమున్ _ 
గోయగ హేతు వే దయిననున్ విన గోరము., లేదు సుంతయున్ 
మాయెడ నైన నేరమ.( |కమాగత లాభమునుండి పూడ్చికొం 
డీ యెదియేని నష్టము ఘటి లిన, నీయము నీలియచ్చులన్ + ల 

ఉ॥ (వాతలుపూత లింక ననరాదునుమీ ! మన మధ్య నీలికై_ 

లేతలు మాట, లేల? |కయలేఖ్యము అంవపువంత నాట యే 

లా? తమ రందుకొన్న ధన మంతయు మా [శమద త్తమేకచా! 

మేతలచేశులన్ గఅచు మీ దరి రా మని యాడి శెల్లకున్, 88 



శ్ర వందేమాతరం 

మ అటు లై య య్యిరువాగువారలును తా మన్నై వర్తింప నె 

Au 

శ్ 

త్తుటిచా అంటని నీలిఖండపుటకాల్ దుప్పా పముల్, కోర్టుతీ 

శృటునేన్ దూకును గోడమీదిపిలి, యిక్షే సాగుచోం గీడు కా 

చెటుశేన్ దూకును (వా|ఘీ వంగ (పజ లక్ట్యీభూతహూణాస్యమై. 

అపుడె కృషికుల థాగ్యమ్ము నణచి కొట్లు 

శాసనమ్ము చేసినది సింహాసనమ్ము 

బంతి యెంత (కిందక.( గొట్ట నంత వికి 

లేచు వడి నై కమత్యమ్ము మోచె జనము. 40 

ఒక చేతయు నొక (వాతయు 

నొక [మోతయు గాం గృషీవలౌఘం బెన్ 
(బకటించె నొంగ్లుతోడి స 

వాకారమును భరతభూమివో కారముగా. 41 

ఉక ఈ వడి కట్టు కట్టి జనబ్బందము “గెల్చెను (ఫెంచి విప్ప వం 

బే వెనుడీయనట్లు నడుపింవం,ఫలించెను క ,ర్రకోద్యమం 

బో విధి చాంపరాన్ కడ బివోరున గంగమతల్లి వోరునన్ 

ట్రే ౨వడనట్లు జాతికి [బపారము చెప్పు జగావిడారునక్. 48 

ఆ।/వె॥ ఇటుల జరిగి యెన్నొ యేండ్లు శాలేద, సీ 
సాకు బిరడ యెట్లు సళ్ళువోయె 

గాలమాం (తికుండు కానడ, వగవా 

(గవాము బైటి కెగసి గగన మంశె. 48 

కనువడలేదు వేవను పూత వర్దాస 

తీవై భవమున జోోతిషపు (వాత 

మొలశేరలేదు చీమల శారు (ప్రావృ షూ 

|వథ్యికి మూక నేవకుల తీరు 

వినపడలేదు భేకనిచయ బెకో బెక 

బజడిరాణి: నుడి వలు బ్రాబడితికమక 

చనుజేరలేదు పింఛము విప్పికేకి వా 

నలకారు జవరాలి నట్టువసకి 



జఆజూమఖండము 0 

Au తొలి. బంచాంగము పురోహితుండు గద్గ 

దస్వరమ్మున జదివిన తరుణమండె 

శెలివి బాసి శూన్యమ్మున దృష్టి నిలిపి 

నట్టి వోలికు' లరకలు కట్టరె రి. 44 

ఉ॥ మందలమంద లావు, లొక మబ్బును గేదెయు కాద, యేవియేన్ 

బిందువురాల్పవుం బయను, వీడువడెన్ వృాదయమ్ము భూమి యా 

(కొందన మొక్క-శు తలుగు కావుకొలమ్మున నిన్సగ కైలన్ 
నందడి దందడించినది నల్లని యాక్ళశి నాట్య మాడగా 46 

-క॥ తూనీగవానకోయిల 

లే నేలకౌ వలసపోయి, నే నాకువునం 

దో నాకవిభు ధను వడ” 

నే నేరడు చూడ నాకు లే యగవడియిన్ 46 

క పానీయం బే మృగ్యము 

స్నానీయజలమ్ముమాట శంకరు డెటుగున్ 
గానంబడియ శివాలయ 

మై నభము విభూతిపండ్లు నై చిలటుమొగిళుల్, 47 

రో॥ పిలిచిననుం బయి' జూచుట 

తలపింవద తప్పు గారం దమకించి నఖ 

స్థలమున నల్లని రికను 

తిలకింపన్ గోరి |వజలు దృష్టి నిగుడ్చన్ . 48 

A1 ఎంత కజ వైన ధనికుడు కొంత కొంత 
తట్టుకొనవచ్చు, దీనుని తరము కాద 
ఆపగా[పవావాముకోత కాగవచ్చు 
గండశీల కొంత, తరువున కాగ వళమె! 49 

An అడవి గాసిన వెన్నెల యతని చదువు 

పాసినన్నము వాని జీవనము, తింది 

ణీదళాధమములు వాని నేత్రవద్మ 

ములు, మనిసి పేదవాడుగా, బుట్టరాదు. ర0 
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గీ మేడగలవాడు వానికి బేడయేని 
యప్పొసంగుట కై (తిప్పి (త్రిప్పి చంపు 

చచ్చినను వానిదియు నొక చావు కాదు 

(వితికినను వీద యది యొక | బతుకు కాదు. ర్! 

ఉ॥ నాగులు వెచ్చులున్ గలసి నాల్గవ వంతును జెంప ధాన్యమున్ 
(భోగులు పోసికొన్న, యొక రూక కణావడివడ్డితో బుణం 
వీగి గడించికొన్న దనిబ్బందము జూమమునన్ వడంతె శీ 
తాగమమందుకం కును శతాధిక మన్నము నిద యల్ప మై. 58 

ఆ॥వెః లేనివాడు పుడమి లేనివా డగుచుంజె 

నొక్కాసారి యే, ధనోల్బణునకు. 
జావు (బతుకు లెన్నిసారులో ! మరియు (గా 
మమ్ములందు క అవుముమ్మరమున, 568 

మః ధనమ.న్ ధాన్యము నేలమాళిగలకున్ చాటించి తామే గృహ. 
మ్మునకన్ గన్నము శేయి [దవ్వుకొని బాబూ! చూడ ే ఃనిల్వు దో 
వున మా కొంవ మునిం గ, గట్టుకొనగాం బుట్టమ్మునుం దక్కాదం 

చును వాపోయిరి కొందణుమ్మిశడికన్ను ల్ కొంగుచామై తగన్ 54 

ఆగ॥వః ఒక్కా ఆలి పు బక్కాచుట్టమ.ల కా 

పూటల చ యటకొ సోవు షీవను 

ధనికులు వాములకు(దాళాలుం వేసిరి 

పజివ యె బంధువర్ష మరసీ bb 

కక మీ మేనమామణావయు 

మా మామయు షడ్డకులును, మనలో మన కే 

లా మర్యాద లటంచును 

ధీమంతులు వెక్కు. రాఢ్యబేహళి నుషితుల్. 56 

An పకయానవయాణము నేకనిమ్న 
గాపయఃపానమును లంకె గలిపి కొంద 

ణిరువురి పితామవాలకు నేకైళ మాత్మ 

యనుచు! గొందణు కలవారి కతిథు లర ర్ 
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క" కలవారిలోన బుద్దిన్ 

గలవారలు కొంత యిడిరి కార్మికులకు, (ద 

త్మలిశావవారణమున బు 

ద్ధిలేనివా రడలి రున్న చెల్లయు. పోవన్, 68 

గ పల్లెటూరి నుండి వట్న చాసమునకు 
(బదుకు తెటువుకొటకు బడుగు చేరె 

వానికన్న మున్నె భాగ్యవంతుడు చేరె 
నడిమిరకమ..౩ తు నడువలేడు, 59 

కః వీడు |తిళంకు స్వర్గము 
వాడు, మరెట( జావలేడు [బతుకగలేడున్ 

గూడెనులోనే పిల్లల 

కోడి యయిన భార్యతోడ కట్టునురువజెన్ . 60 

గీ॥ చేవమాత్భక ఫలిత మంచదెనొకొ దాని 4 

మూల్యమందు నగము వన్ను, పొలము విడిచి 

"పెక నొకొ్యక్కచోట నంబేద లంక 
౧౧ మేత గోదావరీనది నీత గాగ. 61 

ఉ॥ పన్నులు కొ లే మని విపన్నులు మికి లి వేడుకొన్ననే / 
మున్నది? యీకకలమున్ మనిబు ని ముంచిముంచి యా 

యున్నచరా వెంగరణ ముద్దతి | నీన జపుకాగితం 

బున్నది(ం,ఆలి నె యొక టున్నది లము కాని వానిలో. 68 

క॥ రూపికకు మానికలుగా.6 

శేపడు ధాన్యము తవ్వచివరకు రా డై. 

శేవుల్ మాపులు వన్తులు 

పావలకుం బెట్టి చావవడుకల ేదల్. 68 

క్ అతివృష్టి యనావృష్టీయు 

నతిభుక్తి యభుక్తి వోలె వ్యాధుల పాదుల్ 
మతి చెడిన |వజకు చేవా 

స్టీతియున్ కెడె రాచవెజ్జ జిల్లా కొకడై. ' 64 
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క అ 1 యాకలి యనగా. 

గొ యని నోట వ టకొం గిడియెను, దా 

వా న గన్నీరొ నొనగెను 

సొమ్మ చుం దల్లి సంతుచూపులు గాడన్. 65 

క॥ ఎవ శెవరికి నక్కలరా 

౨౨|| వ॥ 

గః 

స 

"రెవరికి వారె యను (పాతదే నుడి యేలెన్. 

(దివిధ మవాోమయ రేఖల 

యవ[గవావ్యా ఘమువయి నారూఢం శై, 66 

అవసరానుసారి యా (పొద్దుతిరుగుడు 

పువ్వు జీవితము, పు_స్తకముల 
లోని నీతి శెపుడు లోబడలేదు, నీ 

తియ పొనర్పుచుండు దీని సేవ. 67 

కతఠివునందు కదనమందు కామమందు 

యుక్త మిదయు క్ష మిది యను యోజనలకు 

చావు లేదు |బతుకున కొక తావి లేదు 

కసపు మొదలుగ( గుడుచుట పొనగుచుండు. 68 

కనవు లేదయ్యెను పనరమ్ము లేద యొ 

కొట నున్న నది నరకుత( గలదు 

వ[తమ్ములును లేవు పడతులు లేవు వృ 

తములందు జగతియాకలికి రాలి 

యింత చాలక (పజ యెంతకన్ దెగబడ 

నవమతి లే దక్శత్యమ్ము లెద 

యంత సేసియు దిండి యల్సకాలమె వచ్చి 
యెంతో జనమ్ముు కన్చింపద య్య 

కన్న భూమాతయే తన కడుపు నెళై 
గొట్టి సృష్టిని లోగొన్న గుట్టు అెలినె 
వూర్వు భారత సం[గామ ఖర్వభు క్రి 

(శేన్ఫె నీ జామమున దుగదృష్టళ క్తి, 69 



మామఖండము £8: 

పీ; అన్ని జె! తములు మవోళ్ళ శానమ్ములు 

విశ్వనాథుని గాంచ వెడల డెవడు 

నేడుకొండలవాని చూడబోరు [వతిసో 
పానమ్మునకు విచ్చగాని శవము 

థ్ "పెద్ద బ_స్తీలలో "వెను తోవ కిరు. పక్కా 
(తెళ్ళిన 'చేవోల కుళ్ళు కంపు 

వల్లెలలో నిండ్రు పొడువడ్డవి, పోయె 

మట్లిపన్ను వనూలుమణియ కాడు 

Au నిట్ట కట వను విషముష్టి చెట్టునందు 

నేడు నొకటి కొమళిలు, దీని నీడ (బతుక 

బెట్టి చెట్టును, దీని పండ్లే లభించు 

పడెడువాడు పడును లేచువాడు లేచు. 70 

క॥ తమ (కౌరము |పోపుగ లో 
కమవోకు హ్నికి బలిగాక మిగిలిన 
ట్ర మెక లడవి కార్చి 

చ్చు మలసి లుగడల నరుమ నురనురవోయెన్, Tt 

మ॥ ఊంకారధ్వని గుడ్డగూబలది కా, దోరంత (పొద్దున్ న్వకం 

రాంకొం బియ్యది, కర్చురమ్ముళ ను శల్యమ్ముల్ కపాలమ్ములున్ 

గంకాళమ్ములు స్వీయవేషమున పొంకాయింపు, లా కాళికన్ 
జంకించెన్ మహిదేవి కాళిక కె దృశ్యం బైన నృత్యమ్ముతో. 72 

క॥  కలగుండువడె వదేజే 

డు లొకట.జళో మరొకటన్ గడున్ దేశ మిటుల్ 

తొలి డొక్కల పుక్షైల కోలు 

వులు నందన కటువు దిని. బోలవు వోనిన్. 78 

చ॥ ఎముకల గూండ్లు కట్టుకొని యీరువుముక్కాలు తెచ్చి సంతత 

(వపమదము గూర్చు అలాపులుగు బంతి యధిప్టీత మైన భూ[ ధరా 

జము నొకడున్, జనమ్ము మృతిశయ్యలనుండ ధనమ్ము మోయునం 
ఘమును నొకండు,చి[తములుగా |వకోటించె ననాంగ్రవ(తికల్ . 74 



“14 వందేమాతరం 

శ॥ వై(ఫాయి మేలుకొఅకు న 
జసం బొనరించు వనులం జాబు గటుదశొ 

ఘ[సమ్ముల నికు పత్రిక 
లు సీభూతాంగ్రభామ కొప్పిన దూడల్, Tia 

ఉ॥ ఒకొక రాష్ట్రము దొకొక డుద్భవ మందును దీనబంధు వై. 
౬ 

యిక్కారణిన్ జనమ్ము విలపించెడు వేళ గయాధిదేవతా 
దృక్కిరణ మ్మితంజె యనిపించిన వాడు గదాధరాఖ్యు డా 
(సుక్కెడి వారిలోన నొకరుండుగందా నయి |పోశె వారలన్ . 76 

క॥ కాళిన్ సేవించుట లో 

కాళిన్ సేవించు టొకకు యని యతడు దుగన్ 

శీలించె దతీణేశ్వర 
మాలయ మై కాళిఘట్ట మావాసం బై, 

కో మడ్డు జమీందారులనున్ 

గడ్డము పట్టుకొని వేడి కవులు పయికమున్ 

దుడ్డున్ గొననటు లోనరిచి 

గడ్డుతటిన్ "గౌలుదార్హ గాచిన దతడే. 

గీ! ఒడలిసెని వెళ్నలడాలు పడని వాడు 
వాని మృదులో_క్రి నోచార్పబడని వాడు 

లేడు బెంగాలులో నను వాడుక వలి, 

గట్టు కులుచ కా దను వాడుకయును నొకళు 

ఉ॥ ఊడిచినాడు మైలపడెదో యని స్మార్తులు గీయిడన్ జెవిన్ 
గాడగనీక పీడితజనస్థలి చీపురు చేతబట్టి, కిల్ 

మోడిచినాడు కాశికి సమ. ద్దరణార్థ్ము, పిల్ల వాడుగా 

నేడిచినాడు వారి వ్యథ నెంచి గదాధరు డు[గవేళలన్ . 

సీ) నిముసాన వినెడివాని యగాథబాధకు 

విసము (చావించు నా వాసదు గళము 

కణము తాకిన వాని మనను నెదో యుదో 

జోతిలో. (దిప్పు నా సువ్చొదు చేయి 

78 

77 

78 

79 



ఇజామఖండ ము 

రకా 

(తుటిని పిల్చినవాని కుటిని నిర్ణ్యంద్యత 
సురఖభిళింపించు నా సుజను కాలు 

లిప్త చూచీన వాని గు పదోషనులను 
భస్మీకరించు నా వరదు కన్ను 

కాళిమాత కన్చ్నడుడాక కంరనుందు 

రత్తి దీయని గండరగం డబత్తు 
డాత్త తోతాపురీిగురుండు నఖిలవేది 

తత్వమ.సిగర్జి యాగచాధరచటర్జి ' 

లేవలేని కృళుల లేవనేత్తుచు మూట 
డించుచు నారట యొలుగువారి 

బట గటుచు నోట. బటి తిన్పించుచు. 
6 వం (2) 

బన్నుండ జెట్టుచు బడుగువారి 

నేడ్చుచు నేడ్చెడి మృతబాంధవులతోడ 
బుజ్జిగించుచుC జిటిబొజ్జ వారి 

16 

80 

నుపచరించుచు మందు లొనగి రోగులకు, బో 

ధించి పూంచుచు నాళ తెగినవారి 

గీ = రామ! క్లో ! యనెడి భక రాజి కాత్మ 

యగుచు కొలనికి. గొలనికి నెగురు వరమ 

హంస వలి [గామచరు డయ్యు నా జగద్ది 

తార్చి భైరవీ బావ్మోణీ ద _త్తసిద్ధి, 

గీ! మార్గమున కిరువై పుకు మడసి పడిన 
యడవిజంతువులును నక్క లరదినిన క 

"భేబరముల కతడు పాడిమె( బొనళ్చి 
దహననంస్కా.రముఅ న|ళుధార లొలుకొ, 

క్ర యతిరూపి యగు గచాధరు 

డతిశయ జాతీయభావవారిత జే. తా 

యితవేదాంతుడు, వెదకెను 

మతిబల వాబ్మహీత శిమ్యమండనులకు నై. 



16 వందేమాతర ౮ 

él కేశవచం|దసేనుడు (వకీ ర్తి ర్లితు డాంగ్రమునందు జాన్సనం 

తై |శుతియంతముల్ చదివె, నందున బై బిలుతోడ, దీనర 
Aun డయ్యె నాతడును, సంనదుదీరిత వాబ్ళుఖార్జిత 

(శ్ర శకలమ్మును న్నిలువసేయక ఇామమధమ్ముకై_ యిడెన్ , 84 

క॥ అఆ ని పుట్టమె కట్టును 

కి దొరయుం దవ్పుసేయః దిట్టు, నయిననున్ 

బు సిలిన జాతీయత 

ను సిలన్ జేయ నాత డొందడు వేడిన్. 85 

ఉ॥ మండలనాథు డై పదవి మాన్కొనినట్టిడు సంస్కృతమ్మునన్ 
ఐండితు, డయ్యొడన్ |బజకు బాసటయయ్యు ర మేశచం [దద 

త్తుండు, తదీతిబాధ కనుదోయిని |వేల్చి పరించు నెట్టి రా 
గుండెయు. నీరుగా రచన గూర్చె, వసించె బ్రిటన్ మహావురిన్. 86 

క భారతమును చదివించిరి 
దూరానితో దకమున ధూర్జటి కథిషే 
కారంభు _లెరి, వర్ష 

(పరణ క్రై యన్నో సేసిరి బుధుల్ [కతువుల్. 8 

క॥ వ డి వచ్చి యిటులం (బజ 

త డిలిన వేళ ఖర్చు తారల కంటన్ 
ఢి దర్చారు [వవ 

మవోరాజ్డి “కె జరేహింద్ ” అనుచున్. 88 

గీ॥ రోము దగ్గమౌచుండC సిరోవిభుండు 

వాయ. లీనమ్ము వాయించు పగిది చేశ 

మింత సెంజిలిపడుచుండ నిదియ యదనొ 

దొరతనమునకు. బండుగ జరుపుకొనగ. 80 

సీ॥ తమ దిగుచున్నమ త్తకరిం, దముల కొమ్ము 
కొళుకు నుద్దించు చెక్కిళుల తెలుపు 

తమ యూపుచున్న మోదము తెల్పు కేళ్ళ యుం 

(గపు కెంపుజిగివంటి కంటి 'యెబువు 
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Au 

తమ వంచుచున్నయోౌదలల తురాయి ము 

_శొములయంతటివి బాష్పృముల బొట్లు 

తమచేయుచున్న వందనకర్మ మటు చేత 
నొనటి [వాతను తెల్పి కుసులు తీరు 

కలిగి కలగి నిట్టూన్చెడు కన్నతల్లి 

భారతాంబ నోదార్చెడు (పాజ్టివుత్రు 

డొక్కాడును లేడు దర్చారు పిక్క టిలగ 
వరుసపడ నున్న నంస్థానవతులయందు 90౮ 

ఊఉ] చుక్కలు సూర్య చం దులు వమంధర యుండినయన్ని 

నాళు మా 
రా 

(మొక్కులు గొంచు మాకు [అజ (మొక్కగా "జేయుచు 

రాణిస్వత్య మౌ 

చక్కని యీ (వభుత్వము భృళ మృ్మలరారుత మంచు. బల్మి_నా 

రొక్కమొగిన్ సభాంచితలఘూన్న తభారతమండ లేశ్వరుల్. 91 

క్ల 

An 

ఒక వెపు సితుల దర్శా 

రొక వై పున మృతుల చారు నొక దేశమువా 

రొకదేశ[పజ నేలిన 

(వకార మిది యనుచు. దెల్ల వాడె యొక డనెన్. రః 

ఈ పరిస్టితి గుర్తించి యింత [పాణ 

గొడ్డ మగు నన్నక అవునకు మొద లెంచి 
యెంచి యిటనుండి అండను కేగు ధనము 
పాచ్చరించె నౌరోజి పాలించువారి. 98: 

మాలిని! తరళతరళరత్నాచాయి బొంతాయి యూ 5 

2) 

వఅలు నతడు 'దారాఖాయినౌరోజి వేరై 
స్థీరపడియెకు లండన్ “జేరి వ్యాపారవృ _త్తిన్ 
పరువడికలవాడున్ భారత తోణిభ క్తిన్, రట 

అతని చేతికి నెముక లే దనగవచ్చు 
(తిటను కేగుము న్నేబదివేల రూక 
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అతడు బొంబాయి విశ్వవి చద్యాలయమున 

కిడె, గడించె ను లత లిడియె నై 95 

శాః ఆ శేజోనిధి సీమ కేగి యచటన్ వ్యాపారమున్ భారత 
స్వాతంత్ర్యావావపూర్వ కాలమున నే సాగించి త్మతత్యులన్ 

మె[తీలాలితులం బొనర్చి వినిచెన్ మాభోటు లౌ వర్తకుల్ 
చేతస్సారము వి(క్రోయింవ రని వర్గీ భూతవాజ్మాధురిన్ 96 

శా॥ చాదాభాయివచస్సరోవరము నద్యస్ఫూ_ర్తివాః పూ రితం 

లీదించున్ వినువారి మానసము నెన్నెన్నో ఛలో కుల్ కథల్ 
(పోదిన్ చామరకల్వ పూవలపుతో బువ్వమ్ము లాడించు(ద 
ద్వాదో క్తుల్ పెడవాదువారి యొడదం బట్టున్ జలూకాళి యె. 

సీ ఆ డింగ్లాండునం దధివసించు భరత 

ఖంథఢాగళానధి కారిదూత 

ఆతడు భారతీయ పజారాగమ్ము 

శాయ మౌ నొక రాజకీయమురళి 

ఆత డిందైన నందైన విద్యార్థి కు 

ద్యోగఫల పదద్యోగతరువు 

ఆతడు హిందూ మవోద్దిలో నాంగ్గనా 

గరకళానావకు( గర ధారి 

A॥ ఆతనికి నిరుత్చావాము నపజయమ్ము 

నను పదమ్ములు వాని పరా్యాయపదము 

లును గనుపడని కోళ మిచ్చె నట భరత 
చూత, యాతడు దాదాసమాఖ్యనేత 98 

ఇా॥ ఎన్నో నంస్థలకున్ ధనం బొనగె, ళో ంచెన్ బజాసేవ నం 
వగ్నుండై యచటన్ గళానివసనోప నకుం డై నము 
ద్యన్నానావిధగో ప్టిసభ్యు( డయుయం రాజకీయాల వ్యు 

తృన్న్వండై నవురోజి దేవాతులితాత్మ ఎ్రళభా థాజి యె. 99 

An ఆయుధబలమ్మునకు విన రాత్మబలము 

నకు నటుల వూణాు, లిదియు.6 గొన్నాళ్ళు పట్టు 
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వినం దొడంగిరొ మనకు. కాలనము నొనగు 

దనుక విడ రది నౌరోజి యనెడి మాట, 100 

ఉ॥ [కాగిన యిన్ము నీరమును కైవడి వై భవసార మానుచున్ 
మూగ వలె న్నటించెడు [వభుత్వముతో జలగా! మృ తాంతమున్ 
(దాగుట లగ్గు గాదు భరత | పజర_క్తము నన్నవాడు చా 

చా, గలువన్ దలంచు నిను తత్ | పజ చెప్పితి నన్నవాడునున్ .10] 

ఆ॥వె॥ భరతఖండమందు బహునాయకులు కల 

రంతమంది నితడె య|గసరుడు 

కఅవు లన్ని టికిని కారకు లాంగ్లులే 

యనుచు వారి నభనె యఅచినాడు 102 

సి అభరతఖండార్థ మాడిన యుద్దాల 

రుం|దవ్యయము కోట్ల రూపికలను 

వై సాయి మొద లగు వా నిన్నా వేల్ పౌండ్లు 

చేకొను నెలసరిజీతములను 

తగినన్ని జీవనదనదీ[వణాళికల్ 
నున్న యె వెచ్చ నూరు పొలములను 

డై_న్యభారమున చ తాజీవివారమున్ 

(గుంగందీనెడి మవోకుక రములను 

Au అ * లేని వదల వై ద్యకృషిపాళు 

పా వల్రీపరి[ళమ | పకృతి కురని 

దుర ప్రయమ్ముల దుర్భికదోవా దముల. 

చెలి నౌరోజి [వభుతను దులిపినాడు. 108 

ఆ॥వె" ఎడమచేత విసరి కుడిచేత నీనుండి 

లాగికెనును (బిటను లాఘవమున 

నటుల జేయజాల చాంగ్ల (వభుత్వమా | 

యిండియా, తదర్భ మీయణగదవ ! 104 

గే॥ ఉప్పుతో తొమ్మిదింటివె నవ్పరము స్పృృ 
శించు కరము విధించుటచేత కరిన 
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కరిన శాసనములచేత కణవుచేత 

(పజలు కొదలిక గల యన్టీ వంజరములు. 105: 

చ॥ ద్విముఖము ధార వెల్వెడలు "తెల్ల గ దోమిన చెంబులున్ గవా 
టము కిటికీలు మూసినను డకొ్క్టాను వెల్తురుతో గృవాంబులున్ 
(శమయుతయోగసాధన వినా లఫిమా త్త క శేబరంబు లాం 
గ్రమహితపాలనాఫలములా! (వజ కద్దిర! భారతమ్మునన్. 106 

ఉ॥ వీరి ధనమ్మువై ని చెయివేయకు, చాలును, వృద్ది వీరు కో 
శ్రైరొళొ యెన నీదు కడి యక్కాఅలేదుసుమూ ! (పభుత్వమా !. 

వీరల భవ్యవీధికి దవిష్టము, నివ్టము |ద్రవ్యవీధికిన్ 
భారతమందు నీ యునికి వాగున కొక్కెరయున్కి. యొక్క-ళేు. 

ఉ॥ జావిని వెస వేసి జలపానము 'సేనెడివారునున్ [బిటన్ 
లోవసియించువారును విలు _ప్పఖ్రిదుల్, తదుదా త్తచి త్రమం 
దావట మొప్ప స్వేచ్చకు (పియంవడు భావము న్యాయమున్ 

గుడిన్ 
జావడి గట్టుకొన్న వనినట్టివి వట్టివి యయ్యునే! నుడుల్ 108 

కక్ష చితమ్ములలో నెల్ల వి 

చిత్రము బిటి షన్ఫి%టిషుగ6 శేత భరతరాట్ 
ధా|కీపరిపాలన మును 

శ్వ్చిత మిది |బిటనుకి ర్తి సీమంతినికిన్. 109 

ఆ॥ వ! చుట్టునున్నవారు శుద్ధనన్యానులు 

మధ్య మద్యపా[త మాయమ య్య 
కావలున్న వారు కటికి న్యాయస్టులు 

కొడరిదాబ భరతఖండధనము, 110 

అఆ॥ వె॥ తల్లి రత్నగర్భ, తనయులు గర్భద 

రి|దులా "యయా! సృష్టి ఇదురు 

ఎందొ ? భరతఖండమందు, పాలించువా 

"రవరొ ? ధర్మపరులు (బిటిషువారు, 111 
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ఆ॥ వె (బిటనునందు వోలె ఘటియింపు మిండియా 

లో. (బభుత్వమా ! కడున్ సుఖంబు 

(పజకు, భయపడకుము రష్యా బయించు న 

టంచు, నీకు | వజలె యాయుధమ.లు. 112 

క॥ పాలించెడువారలు మొటఅ 

లాలభించెడువారలుగ6 జలంగరొ (వజక 

ప్లాలన్ వాకొన వశమా! 
యొలుబడికి మౌన మూనుశే భూవణమా | 118 

చ! నురుచిరదృష్టి నో [ప్రభుత ! చూడ(గడే ! (విటనందు గోవు లె 

వ్వరొ భరతావనీం బులులు వా రగుచున్నది, దీన విప్లవ 

స్ఫురణము వచ్చుచున్నది, యపోవాము శా దిది, కాననమ్ము గా 

దిరునెడలం బొలమ్మె యగు నె ట్లటు లీవు (వవ్నర్తిలన్ గదే 114 

మః కురువృ దౌ నవురోజిపల్కు లివి ముల్కుల్ వేరికో? శార్యమున్ 
మటువుంగా మది చాల్పనట్టిరకు, ని మాతంబు నెవ్వారుప 

ల్కిరి * సంయుక్త విభాగ చెన్నపుర వంగేలా మవోరాష్ట్ర ని 
వ్షరిణీ పంచక రాష్ట్ర? మధ్యతట రాష్ట్రా) శ్యామరాష్ట్ర )మ్ములన్ . 

-ఉ॥ వామ ము( కాప విత్తము పొనంగును బండరువందు భాగ మై 

భూమిక రాన 'నెన్సనగ, పూర్తిగ నయ్యది ఖర్చుకాకయే 

'శేమము మొల్చి జీవకళచిన్నెలు పొల్చె ననేకవత్సరాల్ 
(పామిన ప్యాధియున్ (బక ఎ తివై_ద్యము సేయ నడంగు'కె వడిన్. 



హోలిఖండవము 

శా ఇ్యామ శ్వేత పలాళపీతముఖవర్లాక్తాంగ మై, ఘీంకృతి 

స్టేమన్ని గ్గనినాదహూతమిథ మై, ధింధిన్న దన్మర్షలం 

బై మంజుస్వనగీతనాట్యకలితం ౫ హోస్య'వేపోజ్ఞ్యలం 
జై. మోదించె జనంబు వోళితలి ఘఫోరావ్యగహోంతమ్మునన్ . 1 

శాఖ భంగున్ | వి వొరంగుడోలు మజరా వాయించి వన్నీటితో 

రంగుల్ రయు క్రిం జల్లుకొని వో రా హోరిగా. (గోవులన్ 
సంగీతాల్ ని నాటకాల్గని | వజాసందోవాముల్ చి త్తమున్ 
సింగారించి హోళివండుగకు మున్వె న్నాలుగేన్నాళులున్. 2 

క) _కోపింవ రసభ్యతకున్ 

ఛాపింవరు సరిగపట్టుసాలువవై నా 

టోపీంచి రంగు చల్సిన 

నా పండుగతీపి యింత యం తన వళమే ! 8 

చ॥ బుణ మిడి పాచ్చువడ్డి నెదిగించి బుణస్టుల యాన్ని దాని తీ 
ర్పునం దమ డౌచు కట్టుకొని పొంగియు వచ్చెడి నింటిమీదికిన్ 
జన మని తల్పు వేసికొను సాహు లటుల్కని రంగ6 జల్లువా 
రిని గడియన్ బిగించికొని రెందణొ యిండ్రనుదూటి యయ్యెడన్, 

ఉ॥ పండుగనాడు నాకడకు వత్తురె! మద్యములమ్ముచోటనే 
యుండెద రెందణే ననియు నొక్కాడు, నీయది నల్లమందు, నీ 
యుండల సార మెంతయనె నొక్కాడు, భూమిక రమ్ము వెన్క ను 

ద్దండము పన్ను దీనిచెకదా? యనభిజ్ఞాడ వంచు చా డనెన్ క 

శాక సారా దావుచు నొక్క డేల్బడికి లచ్చల్లచ్చ లాదాయ మీ 
సారదవ్యము కాదె శెచ్చునది నాన్ సారించి కే లొక్కా డే 
డి రాజ్యమ్మున దింపెనో లివి బుడ్జిం బోసి సీల్ చేసి వి 
స్కీ రం |జ్రాంది యనన్ దిరూవమున జే జేబాబు వాడే యెన్ 6 
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ఆ॥వె॥ వారి భూమినురులు ఫాడిరీతనమున 

వారి త తియులును పాలనమున 

వారె వై_క్యు లెరి వాణిజ్యమున మన 

మందఅమును శేష మని మటొకడు. 7 

చ॥ తగితగకున్న నెల్లపుడు త్యజ్ఞనమే నటియింప నౌనె?, వం 

డుగరెయి నాటకమ్మున ననుంగొని "వేస మొనంగు డంచు వే 

డగ నొక డా నటాధివతి లండనుభారత కార్యదరి నిన్ 

'దెగడుము! కొల్వునందు స్వజనేతరు. జేర్చుకొనం డనెన్ వడిన్ .8 

ఉ॥ ఒకని నొప్పికొందు శేటులో యెవనేనియునేన్ ఫిరోజిపా 
కిక్కడి పాలకీయనభ నిచ్చిరిగా మొనమొన్న సభ్యతన్ 

జక్కాగ నాడువేసము రస మొలక న్నటియించు నీత డ 
మ్మక్ల యనన్ జన మె నొకాయన, యాతడు చేర్చుకో బడెన్ 

గ నిఖిల వళుపకిమృ గ ముల నిస్వనములు 

చేసి కామదావోర్గ ము మోసినారు 

'మొద్దులను కొంద, లొక తెగ మొనసి రాజ్య 

విదులు పగటి వేసమ్ముల చేసినారు. 10 

చః విదథుడు ఫాదిరీకి. దగు వేషము దాల్చి యొకానొకండు తె 
న్రీదొరతన మ్మె సత్యమిది |బవహ్మాము నుందరమున్ శీవమ్మ నై 
తదితర మెల్ల మాయ, యిది తత్త్వము, మాయమతమ్మునుండి (పో 
వ(దలచి మిమ్ము దేవు డిటం బం'వెను మమ్ము న టంచు వాకొనెన్. 

Au మమ్ము నమ్మిన వారికి మంచి జీత 

ముల నొనంగెద, మన్ని వ్యాధులను రద్దు 

'సేసెదము, ఫీజు వె సాయు. దిసికొనము 

ఫాదరులము జాధితజాతి సాదరులము 12 

క్ (స్త్రీ విద్యకు మూలము మే 

మే, వెలయించితిమి చదువుమేడల నిం దె 

న్నో వుల బాలికలకు 
దీవింతుము రాజభ_క్తిదిగులుగ మిమున్ 18 
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శేీ*  శరదశరద అతల సొము శ్రి వఅద మాకు 

[బభుతనుండి, మీ యాత్మోద్దరణముకొ అకు 

నెన్ని నిలవుల యె త్రైన నేమి ధనము 
దంధనము గడ్డివామి భోధమ్ముముందు 14 

గః పూర్వము వరావారూపి మై భూమిని వారి 
యెొత్తినాడు వె కను మాట యుత్రదినుమి ! 

మము మీ యాత్మ నెత్తుచచున్నాము న్వర్ష 

మందు పిత కందు నె త్తున కనియె మజియు 15 

ళ4 అనె నొకడు నేను వై (సా 

రుని, నా నభలోని సభ్యు ధి రార్వురు నా 

మన వలర మెలగువారల్ 

బన మఃరగ నివుడయిన మెలంగుండ టంచున్, 16 

చ॥ అపుడు ముఠా నిజమ్ముగ నె యంతటి వాడవు నీవు, వాని వే 

సపువస యుట్టివడ్డటుల సల్పెద మే మని మేన బన్సెరం 

గు పులిమి వ్యోటు నూ టొనర గూరిచి యింక నుపన్యసింపరా! 

(వపనితశేమ.పీబలభరా ! యనం ద్మత్పముఖుండు వాకొనెన్ .17 

శ్ర॥ శెలియుడు “లిట్టనుగా' నను 

“నెలిజన్” “లాలెన్సు నేగి, శెవడో “మేయోన్'” 

బొరలియించెను పగతో, నా 

వల వచ్చెను “నార్తు[ బూ, కవల నే నై తిన్. 18 

ఉ॥ రా యనరాదు పిల్వుడు దొరా! యని, నై_క విధాస్మదర్థ్ధవా 

రా! యనరాదు పిలు డతిరంజక భారతభాగ్యధర్మక 

రా ! యని నన్ను ముగ్గజనులార' పరాయిని గాదు మీకు వై 
(సాయిని, నాదు శబ్దము తురాయి భవన్నహి రాజరాజికిన్ . 19 

శీ॥ ఎండకా౭మున నుదక మండలమున 
మంచుకొండదండల నిక మనల. దలవ 

మాంగ్లవిభుతకు లోగింతు నడరి చంద 

మండలమును మత్కస్మృతిమండన ముగ, 20 
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చ! అన నొక కాని తక్కువకు నమ్ముదు నే సరుకేని యేనిక' 
న్నను, నను నా దుకాణమును నందు దొరా! కొనిపోగచే! పురా 
తనమధువుల్ గులాలవివిరిశావుల మేల్ సిగరెట్లు చెత్తు నం 
చనె నొక చేరి, యెల్ల రవావో! యని, రంతట కి షి యిట్లనెన్ . 21 

చ॥ ఎది యవశకార కారి యనిపించుచునే యువకార కారియో 
యది యొకు యొకండు భరశావనివై |విటనాధివత్య, మ 
య్యదియ ఘటింపకున్న మతమందును మండలమందు దక్కే 
మ దనరనట్టి మీకు నభిమానము దేళమువెని గల్లునే?, వలి 

గః కోత కోయు డాక్ట రొకండు, వాత వేయు 
వైద్యుడు నొకండు, రోగి క ప్పట్టున నది 
బాధ వెట్టు, స్ట రారో గ్యపదవిపట్టు 

రెండు సేయు మా (పభుత యార్తి యది యెంత. 28 

ఉ॥ దేవుడు మమ్ములం భరతదేశము నో మెడు శాంతిదూతలడా 
గా వెలయించుపూర్వము సుఖమ్మును మీ కిట బంచివెట్టినా 
డే? వెదవెట్టి యుద్దముల నేము ధనమ్మును నర్యసీమలన్ 
గావలి గాచి మికోటకుగాదొకొ! శాంతి ఫలిం పంకేయుటల్ . 24 

శా॥ మాదే మాయది, మాబె మీయదియు, మీమా'భేదను ల్లేవు వి 
త్రాధికక్టిమ్మున, దాని ఖర్చిడుటలో దై వారెడున్ దెల్వి త 
వై శ్రదుర్యమ్మును మీకు నేర్చెదము మే మె చేసి చూపించుచున్ 
వాదం బాడక నేర్చుకొం డొక శతాబ్దం, బౌదు రస్మాదృశుల్ . 

Au విళ్వవిద్యాలయములు తాపించితిమి త్ర 

దియణభఖారత మాతకు (దినయనములు 

దే మొక్క ఛ|త్రమ్ము (క్రిందికి నయించి 

కోటపినాము జాకీయశావరమవిద్య. 26 

ఇా॥ మాచే భారత మాదుకోబడనిచో “మై గాడ్!”, పురారీతి వ 
న్యాచై తన్యము తాండవింపదొకొః పిండారీల గుంపుల్ మిమున్ 
దోచన్ రారొకొ! మీవి కుత్తుకలు కత్తుల్ వారి వౌచున్“నపోజ్” 
మా చిద్విద్యను ముక్క నేర్ప, మపు జేమౌ” నిందు సద్విద్యతో. 
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An 

ఉ॥ 
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వద్దువద్దు 'నేర్చుక యుండవద్దు దొరలు; 

పోడుచునెడనుండి [కుం కెడునెడకు (దోవ 

(పొద్దునకు( జూపు దొరలు ! మా పెద్దతల్లి 

చిన్నవోవు ననన్ చారు, చెప్పె నతడు, 28. 

అంటిమి గాని మేమెడతుమా! యొక పట్టున, గూర్కు డాదట న్ 
గంటిని జెప్ప వోలె మిము గావగ సూయజుకాల్వసాడీగా 

గంటకు వేలమంది బలగమ్మును దింతుము సీమనుండి, మా 

వంటకు. దింట కైన గృవాభాగము లిప్పుడు రెండు దేశమ ల్. 

అనుష్టుప్ ॥ చెలంగు బురుజుల్ నాలు 

క్ 

క్ర! 

కః 

క్ల! 

'బెలూచిస్థాన సింగపూ 

ర్సిలోకా బర్మాలు, తన్మధ్య 

నము మా కోట యిండియా. 80 

పుణ్ముఖి మదన్ మీరు హి 

రణ్య్మాయ గ ర్భభువనవివారణమున( దగ మా 

రాణజ్ముకటము కదె। కాచెకి 

రణగ్హంగళ మగుచు విఘ్నరహితముగ మిమున్ , 81 

మోటారుశకార్లు రబ్బరు 

తోట లమ గాగిత్రమ్ము తోల్చిరు కుక్కు 

న్నే కైన బట మున్నుగ 
ర తు 

మేటిగ నీనాటి కొదవె మీకున్ మాచే. 82 

నలుసంత కాలమున చా 

_ర్వలు సేతువునుండి శీతధరమును చేరన్ 
వలగొన నాగరకత తీ 

గలువాణిం చి కిమి భరత ఖండధరి(తిన్ . 89 

మిల్లులు పోస్టా ఫీనులు 

మొల్హము లౌ పార్కు లొప్పె బురములలో మా 
వల్ల నిట మింటి విదు / 

ద్వల్లిన్ దింెపిదము దేశవై భవమున కై 84 
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క॥ బీెంచాయిలోన పారి 

లం బయికొనినట్టి మొజుకు లావురనిరి, భ 

స్మంబయిరి మున్ను థగ్గుల్ 

వంబబలికె నొడలు మావలాలకు మావే. 85 

శా॥ ఖీమాకంచెని స్వపష్నమందయివ మీ 'వెద్దల్ కనన్నోచ, ర 
క్రై మీకై నెలకొల్చినాము, (ప్రజలారా! వృ_్షివెం బన్ను మీ 

"కే ము లౌ, లయినెన్సు నై, సయిలెన్సే మీకు సంశోభ, కా 

ఫ్రీ ము ప్పొద్దుము నాజు (పొద్దులును "సీవింపుండు టీమా కవన్ 

శా॥ టీకాఫీ మొదలై న తోటలను పోటీ చేసి వెంవంగ మీ 
లోకుల్ ముందుకు రార యెవ్వరు న చేలో ! చాన మావారికిన్ 
వీకన్వచ్చినవారి కిచ్చితిమయా! “ఫీసింపిలెన్లేట్లు”గా 
చేకేండా! యని వేలవేల యెకరాల్, చింతింపకుం డో! (పజల్ | 

గీ చిన్న రవాదార్డు "పెద్దవి చేసినాము 
కోట్లు పౌండ్లు ఖర్చగు నను కొంకు లేక 
యిం దయోమయమ్ములు నున్న, విటుల యడ్డ 

(పోళ్ళలోం జెంచినాము శేవులను మేము, 88 

Ah అనుచు, మీ వెంచినవి మీక యవగతము 

లుడ్డుగుడివెను మమ్ము మీ దొడ్డఖర్చు 

(బిటను పొలిమేర నడుగు దుర్భిత మిడద 

యంత పీతి దానికి నిండియాను విడద 89 

రక్॥ ఆమని పాడును పాటల 

నేమని? యేట |పజ'మనీ' (వభుత'వానీ'” 

యీోమహి( (బజకు వానీ ? యది 

యే మరి (ప్రారబ్ద మని, కథించెద మీకనున్. 40 

Au భారతమ్ము నష్టాదశావ|గవాముగC 

జేసినారు సృష్టికి (బతిన్ఫష్టి చేసి ) 

గద్దె యెక్కించి దిగు మని కాళ్ళ పళ్ళ! 

బడిన దిగు నేడు? దుర్భితభావ మంతె. 41 
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ఉ॥ సంచితజీవమౌనెడం |బజాసముచాయము మీరు బిట్లు భో 

షించినమేళ్ళు పొందవలె, జీవము పోవుచునున్న మేము మీ 

నించిన వీని "క జలము నించుకొనన్ వలె కంద్ర నంచు వా 

చింఛెడివారితో( బలికె శ్వేతముఖ  పతికరుత్రి డిట్లుగా, 42 

చ॥ అనవసరవ్యయ మ్మతిశయ మ్మగుతిండి యనేకరోగ కా 

రణములు గాగ మీ పరిసరమ్ము లకు భత నుంట మందతా 

గుణమును వర్ష పాన్యమ.ను గూడి మవోవద వచ్చు, మీరు పి 

ల్వనరుగుబెంచు నా కఅవు పాయునె యొంతగ మేము పోరినన్. 

గీః మాకు కనుబొమముడి చెచ్చు మాటలాడ 
రా దెవరును, నుదాస్ గవర్న రొ కతండు 
పన్ను మిన్న౦టి దేళ మావన్న మైన 

దన్న మ్మాశమ్మునం బదవి కన్యుం డయ్యె 44 
క॥ ఇల్లిల్లు తిరిగి వ్యాధిన్ 

మల్ల డిగోను |వజకు నూదిమం దిడి నెన్సున్ 
వల్ల డికి “నొయాసిన్సున్” 
జల్లగ నెలకొల్సి మేము [శమవడలేదో ? 46 

ఉ॥ మాది వీశిష్టజాతి దయ మాలినవారము కాము, కాలశీ 
లాదృత కార్యనిర్వవాణమందున, బెట్టిన చేరు వార మం 
డీ! దొరయింతు మెల్లెడల శేల్చడి యామని గాగ, నెవ్యడే 
నీ దమి నన్న జంకమ్ము సహింతుము 'పాత్రునిబద్దవాదమున్ _ 46 

శ చూడన్ లేదొకొ ! మీకు వేల్చుయువ రాజున్ ముగ్గమందసి్మిత 

(శీడిండీరదయాపయోనిధిని రాశీగూతసౌజన్యమున్ 
మూ డేండ్లాయెనొ వచ్చి యిచ్చటికి మిమ్మ 'న్నిగ్గరుల్'గా నెవం 
డాడన్రా దని మందలించె మము వావోటమ్ముగా( గొల్వునన్. 

వ్ల మౌ కొట్టు మా జుట్టు మీ కట్టు జుట్టు నె 
జిట్టతో. గొల్చు సంస్కృతిని బట్టి పా 

మా శాస మీ జానగా బొల్పు గదైెవె 
నమరభాషను మృత మనుచు నెట్టి 
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మా (గంథసారంబు మీ గంధసార మె 

తొడరు( (చావలపును తుడిచి పెట్ట 

మావల్ల నిళ్ళంద మై విజృంభించి మీ 

(వాత కోరాడు. |జ్రాశకై_త దొట్టి 

గీ! యింత యేల, యాబోతున శెట్టి దిందు 

వై తురో ముద యట్టిదె వై చినాము 

మీ వయిని లోన, నికేప మై వరగు ని 

ది తరతరములు, మా మేల్ నుతింప వశమె! 46 

చః ఒక “జకరయ్యి వాని విని యుల్ల ము కళ్ళము సేయు మోముపై 
నికరము వంట చిర్నగవు నిండగ వేషిని లిట్ట నంచు నెం 
చి కెరరి పల్కె నో |వభువ! చెప్పుము త్వత కత శాననాదిరం 
జకవిషయమ. లన్ జనమనస్థ మపోవాము దోవా మ న్నటుల్, 

చ॥ ఒకటి న్వతం|త్రపాలన, మ జొక్క-టి హూణుల పాలనమ్ము, కో 
రుకొనుము రెంటిలో నెదియొ రూఢముగా నని దేవు డాడుచోం 

[అకట మొనర్తు రెండవదె వాంఛిత మై తగ నంచు. బల్కె న 

మ్మిక మవానీయు డాతని నమింతు. '|బసన్న కుమారరాకురున్ ”, 

*ఉ॥ కావలె నాంగ్లు 'లేలుశు జగమ్మున నంచు “హుసేనుసా పోబ 

న్నా ! వచియింపవేమె ! యని స్వా ప్రుని జకయ చూడ నాత డ 
చా ! వివరింతు మా గురువుసంతతివారిని సం వతించి నా 

భావము నాంగ్లు లేలుటయొ భారతమున్ మరి యొవ్వ శేలుటో. 

క్రో॥ నా విని గలగల నవ్విరి 

యా వీధీవీధిజనము లచ్చట( [బో గై 

వావా దొనరించె నిటుల్ 

వావిరి నా హూణవేషవై భవయుతుడున్, ర్జి 

గి॥ నిన్న నున్న చట్టము లెన్నొ నేడు మాణ 
చిన్నచిన్న చట్టమ్ములం జెప్పనేల 

కొన్ని మీ (శ్రేయమున్ గూర్చి మొన్న మొన్న. 

"జేయబడిన, వింకెన్నీయో చేయబడును. 58 



80 వందేమాతరం 

ఉ॥ ఎక్కడనుండి వచ్చు! [| బజ కెల్ల 6 దుపాకులు కోత్తు * లైననిం 

దొక్కటి చూచినా, నెవరికో ధనవంతుల కవ్వి యాజ్ఞ మెం 

జిక్కిన 'నేమగున్ , గలవాళీలబలిష్టుదరి దకోటికిన్ 
జిక్కిన శాంతి భంగ మగు, జేసితి నాయుధికమ్ము చట్టము౯ా,.ల్కీ 

మ॥ఓక యాంగ్లేయభటవ్యయమ్మున స్వదేశ్యుల్ నల్వురుం బుష్టు లౌ 

టకు వీ లున్నది, కాని 'బెట్టిదము బాఢం బొప్పు సర్వాగ్నిక 

(స్రుకళాకోవిదు 'లెంద జేని మన దేశఖ్యాతి కై "కావలెన్ 

ద్వికముం బెంచితి రక్షణము రణమున్ లేకున్న మా నై న్యమున్, 

కః టర్కీని గెలిచె రష్యా 
మార్కొందము |పథుక ననెడి మాట చెవి. బడన్ 
తర్కించి ష్మతికాముఖ 

కర్కుళవాక్ స్వేచ్చవైని క్తి నదిమితిన్. ర్6ి 

కః అదివిని యెంతో గొప్పగ 

నదిమితి రనె జకయ “సయదవామదు' మా నే 

త దినము వవోవా! యని మె 

చ్చి దమరి గొనియాడు నని హుసేన్సావౌ బఐనెన్ ల్, 

మం॥ద్వి॥ అంత వై [సాయివేషాంచితమూ ర్తి 

నుటీ యిట్లు వాచించె మందిని గాంచి, 58 

ఉ॥ రాబడిపన్నుతో కఅవు రాల్బం దలంచితి, మీకు కాపాలా 
వె. బహుళమ్ము రతకభటావళి నుంచితి, బిట్లు బంధన 

కోబల మెక్కుడించితి, నెకాయకి( బెంచితి 5 వైద్యశాల లె 
న్నోబడు లెన్నొ!మీ కలిమియొత్తు బృ వాత్తుగదే!మదిజ్యతన్ 59 

న్న పిచ్చలించె రిజస్ట రా ఫీసుల గుమి 

ము[దగాలయముబణను చెర్వులను కాలు 

వలను [తవ్వింప శాఖ 'యేర్పడియె, మేని 
కెన్ని కీళ్ళో వభుత చేసె నన్ని మేళ్ళు 60 



ఇమోళీిఖండము 81 

-ఉ॥ స్టానికపాలనాసమితినభ్యుల. గొందఅ నిందువారినిన్ 
దానె వరించి చేరుచుకొనంగ గవర్నరు కాజ్ఞ యిచ్చి యం 
దైన ధనవ్యయార్జనములం దటనే తుదినిర్జయమ్ముు గ్రై 
కో ననువుం బొనర్బ్చితిమి కోరుట తీరుట లొక్కచోటలా 61 

ఉ॥ మాండలికాధిపత్య ముపమాండలిక మ్మధికార మీయలే 
“దిండియ”నై నవానికి (గహించునొః లంచము అంచు, 'నై..సియస్ 
ఖాండముతేనె నాఅవది భాగము నంజలి. బోయవచ్చు మా 

లండనువారు మీకు జనరత్నములార! విడుండు నెంజిలిన్ . 62 

శ అమెరికాకు స్వాతం[త్య మె ట్లమరె? నిండి 
యయౌ కధినివేళతయును ద వైన చెటుల ? 
ననుచు “వారిమోషు” డడుగం జెప్పె నత డమెరి 
కాయు [బిట నేకవృతశాఖలె కదోయి! 68 

ఊ॥ నా సభలోని సభ్యులకు నచ్చని కార్యమునేని చేనెదన్ 
చేనితి మొన్న, నెవ్వరును చేయర యింతకు నట్లు, జామని 

'ర్యానన కాంతి నె నవకరమ్ము సృజించితి, చెని ఇండియా 

కౌ సభ మత్తదంతికర మంచును దీనిని [తోయకుండుతన్. రికీ 

కో॥ వదునలుగురు నలవోచా 
రం దగు తదీయనభ యొప్పు లండనులో, నా 
నదనునను౯ గల రిరువురు 
త్వదీయజను, లందు కార్యదర్శిదె వీటో, 65 

ఈ॥ ఏ మగునో చూడగవలె 
నా మనవి న్వకీయపాలనాకలితం బౌ 
మీమనవి నాకు నతనికి 

టై. మను నభ పార మెంటు పరికింపవలె౯, 66 

శ! రాణియొ రాజొ వరునకు రాజిలినకా (బజ యెన్నుకొన్న న 

మ్మానితు లొక్కచో( గలసి మానుగ స్వావని నేలుకొంట కా 

స్థానము పార్ణమెంటు తొలిసారిగం జుక్కలతోవకింద విం 

వైనది కంటీ కొక్క [బిటనందె నుడీ ' జగరేకదీప మై 76 



ఖల వందేమాతరల 

ఆ॥ వెః అట్టి పార్ట మెంటునందె షి (వతివత్తి 

తెలవలయు రాణి| చాలు వలయు 

నిద్ది నియమబద్ద, మ్ది గాని సరణిమై 
నడచువారు ముండ్ల నడచువారు, 68 

క్॥ నలువురు నలువురు సభ్యులు 

తులకించెడు నభకు నధివతులు బొంబాయీా 

కలకళా మదరానులC( 

గలు గవర్నర్లు మామక| వతినిధు లె 69 

మ॥ పగటింపించెను తక్కు భారతధరాభాగేం దుల౯ా లెస్టినెం 
టుగవర్నర్లు కమీషన ర్లని | బిట౯్కూటమ్ము, వారి న్ననుకా 

దగ నేమించెను పా ర్రమెంచె, యయినక౯ా వారల్ మచాజ్జానుసా 
రగతుల్, తత్కరణీ య కార్యముల (వారంభింపుడా ! త్రీల్చెద౯. 

Ay ఐక మత్యస్వపాలనాఖ్యములు రెండు 

భారతులు రుచిచూడని పండ్లు గలవు 

రెండవది యిందు దిగుమతి (దిటనునుండి 

శావలయు, నోడకు౯ మంచి గాలి వలయు 7] 

అనుషముప్ ॥ రామఖాను రహీం (శౌతి 

నామధారణ మొప్పుచో 

మీ మందికి స్వతం (తత్వ 

మా మర్నాడే లభింవడే! 72 

క॥ కలకంరకంరి కన్నీ 

రొలికెను, సిరి తొలగ, నెవరి కోయీ? మీకే 

కలకంఠి మాది కన్నీ 
రొలికెడు వని లేదు, సిరియు నురియదు శాస్త్రీ! 78 

చ॥ ఎవ నెటు లై న నేమి మన కేల య టన్నది భారతీయునం 
దు విడిది గొన్న భావ, మది దూరమొ మేమును దూర మౌదు, మి 
ట్టివి కల వెన్నియో, (వతిఘటింపు. డెణింగి సమాజ దౌష్ట్ర్యసం 

భవనిరయమ్ము, నయ్యదె స్వపాలన మిమ్ము వరించు నర్హ్ము లన్ ,74 



వోకీఖండము 88 

ఆవ ఏమి తెలియు మీకు నెన్నెన్ని వంకరల్ 
పోవునో కవిత్వమును [వభుత్వ 
మున్న దున్నయటులు కొన్నింట ననరాద 

యనిన శిఖర మందుకొనవ యవి, 75 

ఉ॥ చెప్పన చెప్పనా యనుచు చెప్పెద శాస్త్రి సువర్ణ గోవ్యమున్ 
'జెప్పకు చేరి కే నిటులు చెప్పితి నంచు భవజ్ఞనమ్ములో 6 

జెప్పులు కుట్టువాని మడిచేతల మం|తము( జెవ్వ వాడు తా 

నెప్పుడు కౌగిలించి మధురించునొ మే మపు డుండ మీయెడన్. 

కో॥ అని నొడువుచు నా వేస 

మును చాలించె నత డందు మూగిన జనముల్ 

మనకు నవవేవ మీ సా 

లుననే [పారంభ మనీ యెలుంగిడి రెలమిన్, 77 

Au అందు ముఖ్యు డొకం డన నొంగ్హ సమము 

చేయలేము పాలన (క మశితణమున( 

గాని "పరవార లెంత విన్నాణు లై న 

దనువలేరయా ! మనలను మనము వోలె, 78 

క॥ తన "ఎ_త్తనమున. చాన 

ప్లినిం బొందిన నేమి నరుడు చింతింపడ, య 

న్యుని 'పెత్తనమున ళంకిత 

మనను డై యొరియు లబ్ది మందర మైనన్. 7 

క్ర! అన నత్యము సత్యం బని 

యనుచున్ బెంగాలె చూప నగు నధ్యం థీ 

యనువున దీపధ్వజ మై 

యనుచున్ సాయావ్నా మగుచు నరిగిరి లోకుల్. 80 

స పరిణతమానవత్య[బవ్మావావాన 

(పథమంబు తత్సురవరమవాంస 

భారత | పథమాంగ్ల పట్టథ|దుండు త 

ద్విశ్వవి ద్యాలయావిష్యృతుండు 

3) 



#4 వందేమాతరం 

(విటనునత్క్యృతనుత పీతసర్వ | పాచ్య 
బుధజన| పథము డా (పోలి వెలుగు 

జాతీయనమితిసంస్టా వన (వథమవా 

గారాసముల్లాసీ తన్ని వాస్ 

గీ! యట. బులుంగుల కిచకిచ (వీటనుబాస 

యచటివారికి అండ నుద్యానవనము 

కాని యిడి పల్లె బుడుత చుక్కాని చూచు 

చాని చిత్తరువు కలకతా యటంచు 8! 

శి ఆ పురి మరొకచో నలా లాస్యమ్ము 

సోపాన మయ్యది సుఖ సౌధమునకు §9 

శా॥ఆ లాస్య మ్మయిపోవ నం దిరువు శెందై నన్ గవిత్వమ్మొ లే 

చా లాలిత్యము ధారయున్ దగు నువన్యానమ్మొ నంగీతమో 

యాలింపన్ మతి నెంచి యొక్కకరప తాలోకినికా గాంచి యం 

దౌ లేఖ్యమ్ము యదర్ధ మం చడుగ మస్త మ్మెత్తకే వా డనె౯, 

కశ మాటాడు బెనర్జీ యో 

పూట ననుచు, నే బెనర్జి పూజ్యుడ ! యన ను 
ద్రైటితమస్తు డెగాదిగ 

ఘాటుగ వారి గనీ తమరి (గామ మట ననెకా, 84 

క॥ ఒక డనె పీలై డా యని 

యొకడు నవద్వీప మనె తదుక్తు డనె నొకం 
'జెకద విదితుడు బెనర్జీ 

సక లభువి సుశేం|దనాథసంజ్ఞాధరు జ. 86 

జాతీయ గోష్టివల్సీ తల్ల జమును "కా 

శీఘట్టసీమ మొల్స్చించినాడు 

(వభుత |తుంవని యట్లు స జనవ_ర్తనమ.ను 

కొంచెగా చుట్టు క్ ల్పించినాడు 

అమృత ధారగ నువన్యాససారము వోనీ 

చెచ్చెరం జెరుగం బోషించినాడు 

రా 



వో శీఖండము 8b 

ఎల రాష్ట్ర ముల భావో లానమును బంది 
య A) ౧ 

లిగ జేసి చాని నల్లి ంచినాడు 

గ! భరతమహిమాజినీమూ రి ప ణీక 
భాలయాం గ్లథాషాబోధనా కీర్తి 

నామము సురేం|దనాథ బె (పజిల 

యధికృతిని సామమున గో నతని యక్జి. 86 

క॥  “ఇండియనెసోసియేవి న 

ఖండము తత్సమితి దేళ గొరవసరణి 

న్నిండించు వెలుగు చుట్టున్ 

మెండుకొనిన రాష్ట్రములకు మిసిమిబలువునన్. 87 

చ ఢీ కి దర్చారున్నకె 

వె సురేందుండు వచ్చి వెలయించె నయా |! 

(ఆ సీతజనాకాంజా 

వల్లి వృతముగ నీ సొబగుదర్చారున్. 88 

An అం దొకడు వే జొక బెనర్జియాహ్వాయమ్ము 
వింటి, నో టాడుచున్నది వినుతువొ యన 
నెవ్యరా ! యని వక్త యోజించి తెలిపె 
నా ఘను “డుమేళచం దబోనర్జి' బాబు 89 

క్ర్॥ ఆ బాబు లండనీయులు 

నేబా నన బి ట్టుపన్యసించెను పలుకుల్ 

జాబిలి కళుకులుగా.( “గన 

డా' బలె భారతము కొంత డక్కొనుటకునై. 90 

+చ॥ అన విని వారు పల్కిరి మవోశయ సావ్వవదీన మైన మై 
(తిని మము నింత దగ్గఅక 6 దీసికొనకా దగి నీకె, తత్సురేం 
(దుని సభ కేము వచ్చెదము తోడ్కొనిపోగచె! యింతకున్ ద్వదా 
ఖ్య నెనగు ళోభనాతరము లయ్య ' అప్బ_క్షము లు క్రినందడిన్. 



86 వందేమాతరం 

గీ! అన నతడు 'సాడీమి తా మదాఖ్య, నన్ను 
వక్త యం(డు “నందేళి సంభో క్త యం|డు 

నెక్కనక్కెముగా దాని కేమి మత్స 
రిచిత మీ పురి నా చాలవృద్దజనము. 93 

కః అని యేమొ చెప్పటో వా 

నిని మృదువుగ( తెనగువాని నికటమధురభో * 
జ్యనిలయమునకున్ వారలు 

గొనిచని వెచ్చించి రిరునొకొండును రూకల్ 98 

ఉ॥ మూవురు తమ్ములమ్ము గొని మూ డడుగుల్ చనిశేమొ,తామరల్ 
సీవిరివేయు కన్నుగవచెన్నులు తూరుపువేగువెల్లుని 
ఛావిడిసన్న కేకలకు చా మభయ మిడు రితి నొవ్ప వీ 
తానిభవ[ప్రసాదము నొసంగెను బాలకు డొక్కా. జేగుచున్. 94 

An ఆ పదా రేండ్ల మాణవు నరసి యిరువు 

రరసినంత మయిల పోవ నంతరాత 

జన్మసాఫల్యసరసిలో జలకమాథె 

నెవరొ యీ బై యన సాకి యిట్లు పలికె. 95 

క॥ ఇతడొక దై వకటావో 
ద్యతు, డాఖ్య నేం [దనాథదత్తు, మనసు నం 

తత మెద్దానినొ వెదకెడు 

గతిం దోపించియును న|గగణ్యుడు విద్యన్ , 96 

శా" విదా సాగరు పారళాల జిగి యీ పిన్నండు వేయున్ గదా! 
ఖదో కృతవై క భేదమత విజ్జ ప్రజ్ఞ ముల్ [పళ్నముల్ 
ఖా ౦బౌని న శేం దుబొండులివు భృంగాల్ శతేనియన్ (మింగునే 

ఆద్య వీశని పాట (పార్ధనముఖం బై నేటి యీ గోవ్విలో. 97 

గీ! అనెడు వక్తకు వినుకలి యళ్వశకట 
గామి కొకనికి కనుకలి కానుక లిడి 
(మొక్కి నమృదువోసము మాజు మొక్కు శకట 

భాసినుండి పీలై డానివాసి పొందె 98 
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మ॥ ఎవ రావెద్ద ? ద్యురాడ్డయంత క ళలిందే రూపుగొన్నట్టుగా 
నెవ రా కుట్టడు ? కుజ్టివాని ముఖకాంతిన్ లోక బాంధవ్యముల్ 

చెవి బన్నీ రునC గల్పి తచ్చరితమున్ జిందింపవో ! యన్న 50 

డవవానిం (విథముండు వించె నిటులన్ దద్యానయాయి | వథన్ .99 

An తం|డికొడుకులు మా జమీందార్లు వారు 

చేర చేవేం[దనాథరాకూరు తండ్రి 

కొడుకుపేరు రవీం[దనాథుడు, మహోకు 

టుంబము తదీయ, మీ నగరంబు వనతి. 100 

శ॥ మతమును మతియే తెలువును 

(శుతమును దృవ మనుభవము జోడించుచు, నే 

విత మైన వపు స్తవరియును 

విత యని దేవేం[దజాబు వినుచును మాకున్. 101 

సీ ఇత డెటుంగని మత మీ జగమున లేదు 

స్వీకారమునకు నచ్చినది లేదు 

ఇతడు పరింవని దే పురాణము లేదు 

మురిసి యొప్పిన దొక్కా ముక్కు లేదు 
ఇతడు మెట్టని జత మిండియాలో లేదు 

ఎఅగిన విగవా మ్మెటను లేదు 

ఇతడు చూడని యోగి యే గువాలో లేడు 

కొలిచినవాడు నొక్కడును లేడు 

An (మొక్కు నీశ్యరునకు రామమోవానునకు 

బెట్టు గలడు |పొ|(క్రొ_త్తల పట్టు గలడు 

బిరుదున మవార్తి యీత డెవ్వరి కధర్షి 

మాధురీదృష్టి దేవేం[ దనాథకృష్టి, 109 

గీ; చూచు నీతడు రయితుల నుతుల నొక్కా 

కంటం దశకు రా(-దగిన లకయును మఅచు( 

గాని తా గీయందగినది గవ్వయేని 

మటబువ, డొకమాట వడ డొకమాట యనడు. 108 
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క్ వాడినపువ్వులు నిగనిగ 

లాడును వేని వాసనమ్ము లాలనసేయన్ 

వాడె రవీం[దు డితని సుతు 

డీడున పిన్న మది పెద్ద యొన్నిటిలోనో. 104 

ఉ॥ ఆ పొడ వెన నాసిక, విదాయతిపంటపొలమ్ము ఫాల, మా 

త్యాపణసిలరత్న యుగ మైన కనుల్ , కలభ పకాండళకుం 

డావరిమాణబావాులు, వెడందయెుడందయు నుని తండి కె 

క్రై పొలుచున్ గుమారునకు నళ్లై రవీం[దున కార్త చివ్నాముల్. 

చ॥ ఎజుగుదు మీ రవీం|దుని పదెన్మిది యేడుల వాడు నేడు, మా 
హిరణుని కాళిదానువయి నీతని కెంతయొ (వేమ, హూణభా 

షరుచి కడింది, బొమ్మ లసుసంపదలో యన గీయు, నెప్పు జే 

దొ రచన నేయు నీతడు, మృదుధ్వనిం బాడును రమ్య గేయముల్ 

ఉ॥ కోయిలకూత కూసి మధుకుంజవివోరములందు, వార్తుక 
(శ్రీయుదయమ్మునందు శిణనృత్యము సేసి, కర్మత్పసన్నతన్ 
బాయలుపాయలుంబటపి పండిన గుమ్మడిపండ్లు పంచుని 

ద్దాయెడదల్ గలార అరు దై కల, రందు రవీందు డొక్కడున్. 
5॥ మా శచేలును మా చెట్టును 

పూచెడు పూలున్ రసించు పులుగుల్ చెజువుల్ 
మా చేతలు మా (వాతలు 

సీ చిరుతకు. చెలిసినట్టు 'లెవనికి. చెలియున్ 108 

ఉ॥ (వాయు నితండు పద్యములు పాటలు వెన్నెలతేటలో యనం 
గా, యువవృద్దు లీ పురమునన్ గత హైందవమేలలోన నౌ 
రా! యనినారలంట గద! రమ్యరవీం | దకవిత్వముగ్దు ల్రై 
తీయని గొంతు కైతయు గదే! మనుజత్వములోని సారముల్. 

గీ సాతి పలికె నౌ నని మీరు చదువలేదు 
చేశమున నై డునూర్గ పత్రికలు (మోసి 
నవి రవీం|దుడు చదివిన కవిత కెల్ల 

ఢిల్లిదర్భారు మా(ర్ర్మోగి వల్లె యనుట, 110 
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ఉ॥ తిన్నగ వెంట'వేసికొని తిప్పె రవీం[దుని శీతపర్వతా 
భ్యున్నతభూమి( దం|డి తప మూనుచు, నయ్యెడ తల్లి లేని యీ 
పిన్నని తలి మై |వక్ళతి వెంచె వివాంగకలన్వనమ్ముతో. 
(గొన్నన నవ్వుతో వివిధ రుచ్య ఫలమ్ములతో రురమ్ముతో. 111 

ఉ॥| ఈ మృదులాత్ము డబ్ది బయనించి యటకా బగ్రయించు నంచు వి 

న్నాము, స్వదేళభ క్రి లవణం బగునా? యని యిప్పుడున్న యిం 

చౌ మతస రి రుద్ద మగునా యని నందియ మందినాము ము 

న్నీ మహినుండి యందు. జనినెందటొ వీడెశు శంక వారిచే, 112 

గి; అటులనా యను వారితో నటుల యనుచు 

సాకి విన్నారొ కేళవచం[ద సేన 

నామమును నా నవద్విపధాము డనియె 

విను బ కాదు వానిని చూచి తనిసినాము 118 

మః మత వాదమ్మున వాడు వేయు నరరే!మా యూారిలో ఫాదిరీ 

మతిగర్భుం డొకరుండు పాదములకుం బంధ, మ్మ బెట్లో విడన్ 
కుతుకన్ వేయు, నిదే యిదే వరు; యొ గోడాడినారల్ బుధుల్ 
(శుత్మికుత్యంతకణాదవాదమ. ఖళాస్తో) దంతపాథోనిధుల్ . 114 

An ఎందులకొ వచ్చి సేను డీ చంద మరసి 
యేడిరా' భాయి! చూపు నీ వాదబలము 

నంచు. బదినిముసాలె వాదించి వాని 

పిల్లి మొగ్గ వేయించెను సెక్కుసార్డు 115 

An అనుడు సాకి దేవేం దనాథు నుడ్తి యిద్ది 

యాత్మగత ము_క్తముగ నుక్త మంతయును క 

తమ్ముగా6 గృతమ్మును కారితముగ( జేయ 

ళ క్ర డొక్కుడె కేశవచం[దు డనుచు 116 

ఉ॥ లండను పోయి క్రై 9 స్తవము (ఛావ్మాము నేకము చేసి చెప్పి త 
త్పండిత రాజమం (తిజనవర్ల కృతాను పవమాన మానితా 

ఖండలు డయ్యు దన్క-తును గైకొని రాణి భజింప నేను (పా 

ఖండ మెటుంగ దంతటి యఖండము వై భవముం [వితీచిలో.117 
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శీ _ అట్టి కేశవచందసే నడుగువెళ్టై 
తిరిగి కల్కటా పురమున, బెలిసియొ తెలి 

యకొ వరమవాంసమై ముమైై, నంశె, చేప 

యయ్యు నొక మతసరసిలో నతని మనను. 110 

శ। ఏమత మది! కాళీ! కా 

థీ! ముక్తి నిడు మను మతము, లేళ్ళును పులులున్ 
మెమై నొరసికొనెడి మత 
మే మతమున శేని (తోవ యిచ్చెడి మతమున్. 119 

ఆ॥ వె ఏల మీర లడుగ రెవ రా పరమవాంన ? 

యనుచు బలుక సాథి వోన మొలుక 

వారు నొడివినారు పరమవాంసనుగ గు 

రించె జగము 'రానుక్ళష్ణు ననుచు 120 

గీ ఇటుల మాటాడికొనుచు వా శేగుసరికి 
నిసుక వేసిన రాల కున్న సభ చిన్న 

నూది పడినను చప్పు డెచు భన వాజ్బు 

ఖమ్ము వినుచుండెం జివరి ఘట్టమ్మునందు 121 

ఉ॥ అచ్చపు దిండ్లతో. జదర మైన వితర్షియు నద్దె లేకయే 
వచ్చిన యెల్ల బుట్టలు తుపాకుల వీపులు పొటికఆశే 

అట బి 
లచ్చిన కాపలాయు. దగు నా సథలో. బలుకాడుచుండె గాం 

గోచ్చతరంగఘూర్డ్మనవదు క్రి నుశేం|దుడు చేశభ క్రిమై . 188 

చ॥ వినబడుచుండె ని క్కరణి వేదికనుండి నుశేం[దనాథు డా 
డిన యభిభాషణమ్ము వినుడీ! జనముల్! మవాజర్లు వెట్టి యె 

న్ని నెరను లున్న వన్నియును నేలకుగోలకు. చెచ్చి చాటి చూ 

పనియెడ నీ [పభుత్వము నవర్చునె! శాసన దోవజాలమున్ 128 

నీ ప తికలకు సిరా రాజభక్తి కలదు 

పాలన మ్మెమొ జాధ్యళామీలనమ్ము 

పలుబడిబాటలో 6 గొన్ని మైలురాళ్ళు 

'గేళ్యములు "కానియెడ న్యాయతృ ప్రిలేదు, 124 
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ఆక వ వచనరచనలందు స్వాతంత్య మడుగం౦ంకు 

నోరు కేలు సాగ నోటువడియె 

నన్ని పదవులందు నాగుల (పాధాన్య 

మతిశయించె, దేళమతి కృళించె. 125 

చ॥ ఇరువదియొక్క యేడులను నిర్వది కొక్కటి తక్కు గాగ మా 

ర్చి రిపుడు మండ లేళశ్ళరపరీథకు. గూర్చొనువారి కై వయః 
పరిమితి నేలువార, లిది సగ్గము వేత పురో భివృద్ది, కి 

ట్టి రకపు చేత లొప్పమని ! డిండిమ మె (పజ (మోయకుండునే, 

'శ॥ అచ్చటికి నేల పోవలె? 
నిచ్చట నా ఐ సి, యస్, పరీక్ష కుదురదో ! 
వచ్చిరిపో ! యుద్యోగులు 
మచ్చున కొక డుండునటనె ! మనవా డందున్. 127 

ఆః వె॥ రేపు చర్చ ఇండియాపాలనము గూర్చి 
యనుచు. వార్జ మెంటునందు వినెనొ 

సభకు రాడు-నాడు సభ్యుడు, 'ఫాశెట్లు 

“ఫౌలరును” (శ్రమించి జాధపడిరి 128 

గీ ఇండియా సమస్య నె_తైను “గాడ్ న్టము” 
పార్గ మెంటునందు పరిహృ తంబు 

(పాతపతిక వలె, నీ తీరు దౌర్భాగ్య 

మిక సహింవజాల రిచటి | పజలు, 129 

క1 హిందూ దెళమ్మును స్వ 

చృందము నేయ! దగు ననుచు సలహా యొస7న్ 
స్పందితవ్భాది పౌర ర్భను 
నందలి యొక, డతనివై పు నరయడ యొకడున్, 180 

.ఉ॥ రాణి వెలార్చి వ[త్రము శరద్దశకద్యయ మిండియా |ఖిట_ 
నౌ నుదరమ్ము వెన్నును మ దార్జవళోభిత రాజ్యలమ్మికిన్ 

మానితులార' యంచు, నయన్నాకువుఃన్ మన కొత్తు చేరుమా 

లౌనశె! రాజ్యలక్మి కది,న్యాయము గాయము నొందె నీ |కియన్ + 
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క॥ గుడి గంట గొట్టి చేవుని 
గడెగడెకున్ గోరు. లడుగు కై వడిం (బజ యే 

లృడి వెంబడి. బడియా ము 

న్నుడి జ్ఞప్తికి దెచ్చి గెలువ నూల్కొనవలయున్, 182 

ఆ॥వె। అమెరికాకు వర్తకమునందు నమరిక 

(ఫొన్సుధరణి కళకు. (చాంశుభరణి 

ఇండియా మతాల మండియ, [విట నిడు 

తీయ మందు రాజకీయమందు, 188 

గీ రాజకీయ మ్మొకవిచితరసము పదునొ 

కండవది, శాంతమున కిది నిండువై రి 

యంగి యిది చానధర్మవీరాంగ మగుచు 

(విటను చరితమ్ము నిట జదివించు శ్పపుడొ. 184 

ఉ॥ హూణుల యాత్మ దొడ్డది, హితోక్రురి దానిని మందలించి లో 

శె నొక నూతినుండి మధురాంబువునుం బలె 'ధ్యేయ మందుకో 

నౌను, మశాదిభేదముల నన్నిటి నొక్కట మెల్వం( బెద్ద[తా 

డౌ నది, తెల్విబొక్కెనకు నయ్యది బద్దమొ దప్పి శ్రీజడిన్ 185 

గీ! |వజలు తా మెన్నుకొన్నట్టి పతినిధుల స 
భాద్వయమ్మున | విటనులోపగిది నిందు 

పాలనమ్ము కావల భాగ్యమూలనమ్ము 

మున్నె కావలె మన భిదోన్మూలనమ్ము. 186: 

పీ ఆంగ్లచిత్త్వాయసాయసా,.౦త వాక వి 

_త్రరమేశచం[దద_త్తిబుధుచేత 
ముకుళితభారతాంభోజాతనవసవి 

త మెవాశాఖ్యనుదూరదర్శిచేత 

జట కాసభామ వో పన్యాసకానంద 

మోవానబోసు సత్సురుమచేత 
యుగవత్ | బ్రిటన్ భారతో ర్వీచర త్త కూ 
వృదయుండు “దాదభాయి” బుపి.చేత 
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An వివిధనంఘ సభ్యుల చేత విదులచేత 
నన్మచాదులచేత వ్యాఖ్యాత మైన 

యిట్టి పథకంబు మన భవి వ్యేతివోన 
లానకథకంబు, విద్యావిలానులార! 187 

మః అని తద్వాణి [శుతమ్ము గాగ మలివ ల్కృ-ధ్యమ డై “లాలుమో 
వానఘో” పాడెను దప్పికై నవుడు నీ రై యాకలై నప్పు భో 
జన మై యొవెె నుశేం[దు వాజ్డుఖము | భళ్యత్తా౨ణ మౌ భారత 
మ్మున కీనోడు, [పథావితుండ నయితిం బుష్పించి జాతీయతల్. 

రో ఇ కొగాలువువారు పనిచిన 

రెక్కలు కొట్టుకొని [వాలి రేయి పవలుగా 5 
నెక్కార్య మైన సేనెద 

నిక్కాడ జేరిన జనము నిశ్లే తలతు౯. 189 

క! అని యనగ కంచుతాళము 
లను బోలి కరాలు మొరనె, నా నభతీర్చుల్ 
గొని “లండను చనుటకు. దో 
డనె నియమితు డౌచు ఘోమ డాశా ల్భావెన్. 140 

చ॥ ఎనని నరేం పాటయు నుళేం (దుని మాటయు దేశభక్తి కం 
తను వగు బె మెత్తిన! వవా!యనుకొంచు గృ వోన్ముఖమృగా 
జనియె నభాజ ము, కడునందడిలో నెటు పోయినారలో 
కనుపడ రై కళ్ళకు నొకళ్ళు తదాగతు లైన మూవురున్.. 
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శా॥ వోళీవండుగం జేసె కొండొక (వజావ్యూవాంబు ఫాలాతద్భ 
క్కీలన్ బోలిన మంట స్వీయమతికి౯ [గిడాసఖం బై నటుల్ 

(వేలెన్ దజ్వలదింధనాల్ "వెరేరాఖీలధ్వనిన్, మింటి "ఏ 

(వేలెన్ చెల్ల మొగిళ్లు నల్ల వడి తద్విస్తారధూమావృతిన్. 

శ్రో॥ ఆ రాజధాని దన రెడి 

సారము సంసల నొకండు “సంజీవని” త 
త్పె)రణమున హిందూమే 

లారమణీయోత్సవము చెలగు 'నేకేటన్. 2 

An తాతియాతో వెరూన్సిల క్రీతనూచి 

కాభసితము కో తిషయసదన్య దేవ 

తార్భనాపీరదంత పేటాంతరస్ట 
'మెందటో మవోరాష్ట్రల యిండ్ల నటులు కి 

ము] | మశి మెభ్యులు సభ్యు లందు భరత జ్యాదుర్విధి జా ళనా 
ము చేవాల్ తమ నెత్తుటన్ సలుపు గం|డల్ ,ధిన్న భిన్న [పజా 
మసం సేవ్యసమత్వచత్వరితనం ఫీభావసౌధోదయాోా 

తీం| డల్ | శమమ.ల్ తదీయములవాోో ! అహ్నీ క రించున్ని న్ 

స్వీ. అందఅలో చిన్న అన్నలతో. గూడి 

యందు “రవీం| దు” డానందసాందు 

డందట( బెద్ద థై ర్యముముద్ద “రాజనా 

రాయణబోను" ధర్భమ్ము తాను 

ఇరతిగారాబు బంకిముచం [దబా 

బు నమితియతలుత కెంపుజిగి జీబు 
క్యాగంబు వోమాగ్ని తా నాజ్యపా[త శు 
(భ్రము చరిత్ర 'నవగోపాల మి(తి 
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గః (పాణ ముబికి పొంగులువాజలు |వాతకల డ 

ధీకు డమృతబజారువ తికకు, చేరు 

దనరు శిశిరకుమారభఘో వషనగ, నతడు 

నందణి నొకండు, మృతము సేయడు సెకండు. ర్ 

గీ! _ [వభుత 'మలవారరావుగై కాడు విసము 
"వెళ్లై “రెసిడొటు కని తెల్పంజెనై నేమి 

యొకని, కొకజాతినే నపుంసకము సేయు 

పాటి దోసమా ! యది యని చాబ ఘోష. 6 

ఉ॥ విద్యకు సాగరం బతడు విళుతు “డీశ్వరచఛం[దు' డంగనల్ 

విద్య పునర్వివావామును 'స్వేచ్చయు గల్లి మనన్ |బచారభూ 

మోద్యమనేత యై స్వతనయున్ విధవాపరిణేతః జేసె, దా 
నాద్యుడు సంఘసుస్కరణమం దని కీరితి మోసె నల్లడన్ 7 

ఆ॥వ॥ ఆత డొకడు నీ సభాభిమానలయందు. 

దనను దానె యేలుకొనును బేళ 

మనుచు దనదు ప(తికను (వాసి (పకటించె 

[కిష్టదానుపాల్ విశిష్టు డొకడు 8 

క॥ |పభథుళ క్తి నెదిరియాడెడి 

సభికుల్ స్వాతం త్యరమణినై గల యభికుల్ 

రభనులు కల రిం దెందణ్ొ 

సభ జరిపించిరి యుగాది సమయము మున్నున్. 9 

క! జంటను గని తొలగి తొలగి 

యొుంటరి. గని మీదిమీది కుజీకెడు చలికిన్ 

గుంటితనము వచ్చె, [వకృతి 

కంటన్ రేమంచుమనక [కమముగ. బోయిన్, 10 

క! వలితము గా దొడగాను చలి 

బలితము గాదొడగ్గ నాతవము వాడిమిమై 

"మొలుగింవం దొడ 7” కోయిల 

కలరుతవులకితదిగంతకమనీయముగా, 11 
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క॥ రకాంబరధారిణి యె 

వ్యక్తం బొనరింఇ సంధ్య యరుణకునుమగు 

చా -కాంజలితో చాందీ 

సక్తి తమోము క్తి యాత్మశ క్తికృతముగా 192 

చ॥ సభ మొదలయ్యె నయ్యెడ, విశాలము వేదిక, శిల్పకల్పనా 

విభవరవాస్యబోధిక, నివిష్టనభాపతి పీరి పాజవోన్ 

విభు షవాసానుపీర మెగవేసిన కప్పము లాగ చారకల్ 

నభమున మల్లికల్ పొదరునం బలె-బూచె దిదృకుచి త్రముల్ 18 

-ఉ॥ 'వెద్దది యైన యా సభకు వించె సభాపతి మాన్యులార ! నే 
జెద్దడి వచ్చె గాని పదునెన్నిది ద్వీపములందు యూవ మ 
స్మృద్దమునస్సమాన | ప్రభుమండిత కేజము పాశె, నెప్పుడుం 
బద్దెము' వాడు చివ్నాము, లపాంపతి ఘోవిలు భారత | పథన్. 14 

గీ; శాసనములు నాణములు సింహాననములు 
విగవాములు చి|త్రములు కోవెలలు నెన్నొ 
కథలు చెప్పు ఖండాంతరతమ నెనంగి 
తజ్జు లకు విశ్వమతము హైందవముగూర్చి. 15 

ఉగ బ్ర్యతిషనుందు వ్యాకరణమందును నాట్యమునందు (గంథ మిం 

చే తొలుతన్ జనించి, నటులే తొలివేదము నాదికావ్య మీ 

భూతలమందు సంస్కృతము పుట్టగ నాగర కాద్యరూప మె. 

యీ తెజ గౌచు హపైందవమశేం[ద్రము మానవధర్మ కేం(దమున్. 

చ! తొనలను పోలె సౌఖ్యక్ళ తిదోవాలకర్మము లన్ ధరించి యే 

వనమున. బుశ్లైనో ! వననపండుమతం బిది యద్విదూషణం 
బను వగ రొంద దెన్నడును, నన్నిటికన్నను నేనె తీయ వై 

తనరితి ర మ్మ టంచు విమతన్ఫుని నొ_త్తిడిసేయ దింతయున్ 1 
+ఉ॥ (ప్రాయము చెప్పజాల, మిది (పామినుకుల్ నలుకాళు లైన మా 

హాయి, వయ ః[పపూరముగ నిచ్చును శాంతిరనంబు, నేడు బా 
బూ ' యిది కొమ్ము లొడ్డి తన యూపిరికై నిగళమ్ము వేయు నే 
దో యుగళమ్ముబారి బడకుండగ తప్పికొనంగం జూలెడిన్. 18 
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ఆః 'వె | పథమవం క్రిలోన “వె ఛాగర' సొకండు 
మధ్యపం క్తి నిపుడు “మాక్కుముల్ల ' 
ెన్ని వం క్రులందు నెందలటో యుందు రీ 

యావుపాలు |త్రాగినట్టి ఘనులు, 19 
-ఆ॥'వె॥ మతమువేర నై_కమత్యసాధన సేత 

యపుడు నిపుడు నెపుడు నాదృతంబె 
యన్యమతముగూర్చి యనరాద యేమియు 
పరమహీళయు తల్లివంటిదె కద ! 20 

క॥ జనియింనె వి|గవోరా 

ధన కళకొణకు, దాని తగులము లే కీ 

శంని ధ్యానించుట ధర్మం 

బనుటయు. గల, రెట్టులెన నంతయు నొకు. లే 

ఈ మానిసి చేవునిలోనన్ 

గానంబడి విగవార్చనము తద్గ్భృవాని 

ర్మాణము పొనగెను, దేవుని 

మానిసిలో( జూచుటయు సమంజనమె కచా ! 22 

An రామక్ళోప్స దయానందు లామనినెల 

నీ సమాజనికుంజవి కానమునకు 

నిందు చారి వాదమ్ము "రెం జేండ్రనాడు 

వింటి నిరువురున న్ మెచ్చుకొంటి నేను. 28 

ఉ॥ వింతగ నిర్వురన్ బొగడ వీ లగు నెట్లన నాకు వద్దు వే 
దాంతము, జాతి కెల్ల నొక (తాటిపయి న్నడ గూర్చు నాదు సి 

ద్చాంతము, వారు పద్దతుల నై_క్ళము తక్కువ కల్ల నేమి భా 

సింతురు మత్పథమ్మున విశిష్టరుచుల్ దుగవైైపు దీవెలై. 24 

క్ర వై వతాదై్వైత విశిఖ్లా 

రైవళాఖ్య ముపాసనమ్ము తగ ముయ్యేరో | 
మాతృత వహించినయది భి 
దాతతికిన్ పైందవము మతము పూజ్యం బై, లర్ 
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కక తన ధ్యానము 'సేయుటయే 

జనకృత్యము గాన నెట్టి నవు రొందిన నా 

వని దేవుడు కా దనునో ! 

యనునో నర్వ నము డెట్టు లగు నా తండున్ 26 

అః వె యజ్ఞ భాగలు_ప్త మగు పూర్వమీమాంన 

జైన బౌద్దములకు జన్మభూమి 

మాత మొన వేదమతమున కెదురాడి 
పోరు వెట్టు కవలబొన్తై లివ్వి, వ 

ఉ॥ వేదమత లేక (ప్రభవించెను బౌద్దము జైన మన్నదిన్ 
వాదము క ,|ప్రాకృతము భాషయు (పాక త మే యనంబడున్ 
లేదు సదు రం బభిధ లీ మతకర్తల కెట్లు నంస్క్ఫతా 
పాదితమ. పొసంగ నన, సంస్కృతి భిన్న మటన్న. జాలునే ? 

క్ర్॥ తిమత ముక ముఖ్యగుణ 

| తీక మని శెలిసి యనువు భారతజాతీ 

త మన భూమాత కట 
శెలివితో చేనినిన్ జనంబు జయించున్, 29 

క్ భారత జాతీయత కై 

యేకిన్ 'దెగనాడనట్టి హితనమరసవా 

క్పారీణత్వము హైందవ 

సారము, దీనిన్ (గహించి జనము మెలగుతన్ ! 80 

ఆఃవె॥ నీర మధిక మున్న నీరము లేకున్న 

వాడువాజు మొక వలె నరుండు 

నధిక మైన శూ ] మైన నావేశము 

తనకు నితరులకును పనీకిరాడు. లి] 

క॥ గ తకులభేదముగనుగా 

మతము 'నెలిగి యైక మత్యమాహాత్మ్యము గ 

థి తమ పురతఉన్నతి పూ 

ర్వత మోన్నతి నిల్పికొనుడు (పజలార ! వడిన్, ల్రీ2 
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క్ ఈ కామదవానపర్వము 

చేధొనం౧జీేయుత' (వతిన నశేవ పజచే( 

జేకొన మెందు విదేశ్యపు 

పోకడలను దేశకాశనోహవుల మనుచున్. 

ఉ॥ భారతజాతి శెర్య మనివారణ మౌచు విళశ్ళంఖలాద్యది 

గ్వారణతుల్య మౌచు హిమవచ్చిఖరమ్మునకన్న నిల్వెడున్ 
గౌరవ మౌచు దౌష్ట్యమథనంబున భానిలుగాత! మిత్రు డీ 
నూరి యువన్యసించు నరిసూదనమోదన మౌ చరిత్రమున్* 

ద్వి 

ఆ|| వ! 

అని పల్క రాజనారాయణలోను 

వినిచె మి[తా వోలరివిలసితక థను. 

మడియగ వులియనుర మరియొక జేతెంచి 

వాని మంచివానిగా నొనర్చి 

వాడు రాజ్య మేల వీడు నుండెను కాని 

పొంచి బలముశకై తపించుచుండె 

తారకుడు వీని వీరు, ను 
తారముగా ను త్తరించె. దళతళమెటుపుల్ 
సారించు నిజానురభా 

షారిష్టిం ఐఅపి పూర్వసంస్కతి నిచటన్. 

చ।॥ భరతునినాటి గుప్పిలికి వచ్చును వీని బలంగ మైననున్ 
గరకరలాడు నొక్క మరఠికచ్చున నొక్క-మతమ్ము గల్గిన 
ట్రిరు,కుల మట్లు భామ యొకు, కొజవుల్ బలె శ( న్రముల్ ధరిం 

తురు, జగపోటరుల్ గనుక దోచిరిపో ! జగమెల్ల చేత లై. 98 

49 

84 

85 

86 

87 

చ॥ వరమునుబొందుదాకనె తవమ్మును |[బ్రవ్మాయు,మీద (ఐవ్మా యె 

వ్వరొ, తప మిచ్చు భాగ్యముగ( |బాజ్ఞాలు గాన మరేరికిన్ దదా 

చరణము సాగనీయరు, వశంవదు లై హికభోగభు క్రి, కం 
బరమ. న( జుక్కొ లన్నియును మా పొడిపించిన వందు రుక్కివుల్ . 

(4 



#0 

An 

వందేమాతరం - 

ఇట్టి వీరు లోకమున జయింపనట్టి 

దేశ మున్నదొ యట నూర్యదీ_ప్రి పడదు 
పంచభూతమ్ములును వీరి జానినలు, స 

ముద మేతన్మవోపోతము [దితమ్ము 40 

ఉ॥ మిన్నులు దన్ను పన్నులను 'మేవడిమై విధియించి పిప్పినే 

నె న్నరు నె(తు పీల్చి దనుశేం(దుడు వీరల జేడు కారకా 

ఖర న్నివటిల్లునాత(, డిత డన్న నినుంగును కెవ్వు మంచు నా 
రు, న్నివృతార్చి యాను సవసుందర మై వెలుగొందు నగ్నియున్ 

దనుజుడు మనుజుని దిను టా 

తని సర్వస్వము. శై చినుట, దాననె మనుజా 

శను డనబడె, నీనాడును 

మనమధ్యన్ దాదృకుండు మనలుట గనమే ! 42 

మ॥ అనుచున్ దా నలవాటుచొప్పున నెటో వా_్తమ్ము సారించు వా 
గని రజాధికృతుండు త తగతు డాంగైయుండు కండ్లుర్మి న 

౧ య 

న్షని నా వైపుగం గేలు నూపితివి వకా ! వంగభాషానభి 

క్షైనిగా నెంచితి వీవు నన్ను, “నెడిషన్ నూనీ వచన్సం చనెన్ 48 

ఆ|| వె॥ 

An 

కలకలము పెరిగా నంతట. 

బలువురు ముఖ్యులును వరక వాచించి రయా! 

కలగకుడు తమరు పొరవడి 

పలికితిమా ? యాంగ్లు అంచు. (బభుత య టంచున్, 44 

కేలు సాగు దిక్కు సాలమంది గలరు 

నటులె యిందు మనుజులందు దనుజు 

లేనె లత్య మన్న మీ నుడి సరి కాదు 
కూరుచుండి వినుడు కొమరు కోతను 45 

రామకృష్ణు మరమ్మును |గమవిరుద్ద 
మెనదిగ( గొన్నినా శ్లెంచినట్టి తమరు 

= మా సమితి నెంచవచ్చును మానవచ్చు 

ననుచ్చుశా ంతించె సటెయ య్యాంగ్ల వరుడు. 46 
లం ౧ 
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మః నవగోపాలుడు చెప్పె నైన కథ విన్నాశేకచా! వీరిచే 
భువి నీర్ణాన్యము నిర్ణనం బయి నభంబున్ దోడుగా( చెల్ల నై 

కవినెన్ తామము ఖీమ మాంర్తియుతరోగా | కాంతసం |భ్రాంతమా 
నవమర్గా)మము చచ్చి స్వర్గమున నుండన్ మే అనన్ బండితుల్ 

An 

గ్ 

శ॥ 

An 

అగ్నికిని భారతీయున కవధి లేని 

బంధ మున్నది, యద్ది నిబంధితమ్ము 

వంటవల క రాతనరాజపాలనమున 

ననుచు నెల్ల రె నౌ నన నతడు చెప్పె. 

చచ్చెడి వేళయు సంధ్యవాల్భెడి వేళ 
మొక్క మై సురలకు (మొక్కు లేదు 
అసుర యారయు వేళ నగ్ని యాఖెడి వేళ 
యొక్క మై యజ్ఞ్ఞమ్ము చక్కాబడదు 
అగ్ని మండని వేళ యాత్మ మండిన వేళ 
యొక్క మై స్వర్గమ్ము (సుక్కు విడదు 
ఆజు నుపొయమువేళ నిజ మపాయమువేళ 
యొక్క. టయ్యు మదను డుదిలవడడు 

హిమగిరితపస్వి మైన మహపాశకుకడనె 

హైమవతి యున్న, దవ్వారి క్రైక్య మొదవం 

"జేయ నంభూతు జౌ నొక శిశువు చంపు. 

'దారశానురు ననుచు విన్నారు నురలు 

ఎవ్వడు వాడు? వారుని మది 
జవ్వనివై మరులుగొలుపు సామర్ధ్యముతో 
నివ్వటిలెడి వాడు, శిలన్ 
పువ్వులతో గొట్టి రెండు పొనరుచువాడున్ 

మహివమవావాను నెబుగుదుమ, వరుణు మతి 

చెనుతుపాలో బడెను, కుబేరుని బుణి 

వట్టి కాన్గులు తండులధ్యంను, లగ్న 

కేమి తెలియు! బూడిద, యిందు డెణిగి పలికె. 

51 

48 

49 

50 

51 
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Ay ఇం[దు డపుడు రప్పించి తా చెదురు పోయి 

తోడి తెచ్చి నమాసనస్థు నొనరించి 
మరుని మి[తమ! నీ రాక నరసి మెఅసె 

నోయి! యీ విచ్చినవి కనుల్ వేయి యనియె, 62 

క నో వనికి నందనాఖ్యము 

నా విడిదికి వై జయంతనామము తగునే 
నీ విచ్చేయక మదనా! 
కావొ యిక సవై భవములు గాజుల (మోతల్. రో 

గ! _ అనగనె ఘమలంఘలత్కర మవ్చరోని 
కరము మెడ వారిచందననరము లునువ 

నిగురువిలుకాడు నొడివె పల్కు గురు! పల్కు 

యెవరు వారు న న్నెటుగని! పొవరువారు ర్క్తీ 

ఉ॥ ఓవారిసావారిన్ జెనగి యో!వారి!వా డెవడై న యోగి చా 
సోవామనున్ శివోవా మనునా!యమృతం బిడి చూడు (త్రావునా! 
'దావాము చావా మంచు వనిళాధరశీధువు [తావుగాని,మ 

చ్చాహువు వేని. | దోయవళలః బల్కుము నాల్లిటినుండి మూటికిన్ . 

చ॥ మగువయ మొన నింక మరి మంచిది, నాకును నంత పాపఖీ 
తి గలుగదోయి! యామెకుం బతివతధర్మ్శ్మము నన్లై యుంచి నిన్ 
మగనిగ( జేసి తత్[పథమనాథున కొక్క యనాథ నప్పుడే 
తగిలిచి పూర్వవృ _త్తవిగతస్మృతులన్ బొనరింతు నెచ్చెలీ! 56 

గీ ఇదుకోదండధరుడ నౌ నేను జంట 
సేయ దండధరుడు విడదియుచుండు 

చనము, సంకలృమా, తాన చాల జరుగు 

స్వయము నే: జనవలసిన పని య బేదొ. ర 

గః అనగ వృద(శవుడు సషకీయపరకీయ 

రాజకీయ గమ కం గువేసి 

కొన్న తల యూపి పొగడుచు మిన్ను చూపి 
హిమధరాధరా[గము చూపి యిటులు వేడె. 58 
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అః వె॥ జటి యొకానొక డట సలుపుచున్నాడు త 

క॥ 

క॥ 

పస్య, చాని కంతువంతు లేదు 

వింటికేలున నొకొయింటివానిగ వాని. 

చేసి మాకు సౌఖ్యరాశి నిడవె ! 59 

వాని సిగ సాంబరం బన 

గా నొక డొక డనును మెయి దిగంబర మనుచున్ 

వాని గనినవా డెవ్వడు (| 

కాని తదీయతపజఉిన్న కపితులము నఖా। 60 

నీ రాచరికము కా దని 

యీ కేడుజగాల (బతుకు నెవడు? నుమశిలీ ! 

పౌరువ మర్గం బై జడ 
చారి యతడు నీవు లాగు దారికి రాడో! 61 

చ॥ ఎదురుగ నిన్ను పెట్టుకొని యే గువాలోని యణున్వరూపికో 
యదశెద నయ్యు । నా లివి, యబ్దశిఖి! రతిదేపి సేమమే 

కద!మధువుం భవత్సఖుని కన్గానియుం బహుకాల మాయె, న 

మ్భుదువొకొ 'నమ్మవో' యనువు పోవుచు పో ననె నీవు కన్నడన్ , 

ఖిమా॥ అనన్ ను ఎరద్దన్వి బాణ 

క 

ము నంటి మారుండు బాసా 

డె నిట్లు నర్వంబు జ్ఞూతం 

బు నీవు చింతింపకోయీ! 68 

రా|తిందివమ్ము లుద్దర 

ణ|తాణో దోరగి 'యిననాడే వానిన్ 

మతు డనన్ వల కాదో! 

వృ(తు డనకవలెను తన్ను వేపకయున్నన్ 64 

ఆ జడదారికెంజడలయందున మబ్బులు గూం కట్టుకో 

నీ జము డేని. వాని: గని నిక్కినరోమము ని (గుడ్డువై 
వాజమ గాని తజ్జ టిని వట్టి తపం బుడిపింతు జపా 

ణి! జవరాలి మోవి గొన కే వినమానునొచూ మా వయిన్. 
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క॥ ెండే కాకులు తామువ 

రుండిన మంచమున కందురో! మొండిఘటాల్ 

శెండే కా దున్నవి నా 
ల్లండీ! యనిపించి వదలు నరవింద మిదే, 06 

క  కులజాతిమతవిభేద 

మ్ములు (దోవాకరమ్ము అనుచు. బోరాడి జనుల్ 

గెలుచుట స్వశ్గాధిపతీ | 

ములికి యశోకాఖ్య మిది యమోఘం బగుటన్. 67 

మః ఇదిగో! చూతము ([చేమపతులుగ గూయించున్ రసక్టి న్నవా 
జృద మాధుర్యముతోే |వతస్థజనమున్ , మల్టీశరం దియ్యచదే 

యదుకున్ దిని నుగంధముల్ దవిలి యిం[దాఃయే "జృడ్రన్ బోవులిం 

జెదలున్, నల్లని కల్వ పట్టపగ అందించు న్నిశాధర్శుమున్. 68 

Aun ఇం ద్రపదవిని నిల్పికో చే మఖంబు 

లేని శతమఖునకు మరు వాణి యటులు 

మఖను సృష్టించి పచరించి మఖఫలంబు 

థారవోయ ముడుతలు లేక తనం ముఖము. 69 

ద్వి॥ "స్మేరముల్ మోసాల (శ్రీ'పారిజాత 

తోరణల్ గట్ట నిం|దుం డనె నపుడు. 8901 

ఉ॥ నీ యలుగుల్ పొదల్ పొదలు నిర్మికిచేసెను రత, వీనిలో 

మా యెలుగుల్ సదా శకునమంజులరావము లై జగ_త్త9య 

(శీ యులికించుచున్న వి రుచివ్యమవోశిష మన్వయమ్ముగా 
సీ యసమాన మౌ విభవహేతువు నీవ కోదోయి మన్మథా ! 70 

క॥ కంత! |దుహిణసభకు న 
త్యంతత్వర నేగవలనె నని వా_స్తస 

ర్యాంతముగ వీడుకొని మఘ 
వంతుడు లేచి చనె, సురలు వచ్చిరి చూడన్ Tl 
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ఆ॥వె॥ తాను లేవ నెంచి తడనెను వలరాజు 

తక్కు. దిక్చోతులు నుధాంధనులును 

చాల కాల మయ్యె బూలచాకుల దొర 

మనల. దొంగిచూచి యనుచు దరియ. 72 

పీ మనము రాజాలము, ధర్మము బట్టి నికింతు 

మతడు దేవుడు కాని యనియె యముడు 

కై_లానమున నైన గలదొకో ! యంకిలి 
మనకు మీనధ్వజా : యనియు గాలి 

నీ పూలబాణాల నే చాగియుంటి లే 

దడ్డము మన కని యనియె వహ్ని 
దరృుమందున నీవు ధనమందు నేను మో 

మోట మన మజుగము ధనదు డె 

An _ నింతమందిని కొట్టితి వేది! నన్ను 
కొట్టు మపుడు మెచ్చెద నీదు దిట్టతనము 
వారుని రెండవ మూర్తి నే ననియె వరుణు 
డాదటన్ మీరు వల్కితి రనియె మరుడు, 78 

క్॥ "రాతను డనియిను నిను (వ 

త్యతము కానీను మన్మథా ' రుదున కేన్ 

శికించునపుడు మోయుచు 
నతయమాయ యిది వత్తునా! తో డనుచున్ 74 

An నిగమముఖుని సాహిత్యసంగీతయుగ ళ 

లాలనుని( వేసినది నీ బలంబు, దాన 

మిగులు నీ యళ మమృతాంళుమి[తమా!య 

టంచు పలుకాడె నీళాను డలరువిల్తు 75 

శా॥ ఈశానో క్రీకి నొచ్చియున్ మరుడు మీ శెల్లన్ సుఖాల్ జల్లులే 

గా! శ్యత్రుంజయులార! నాన్ బొగల మొగ్గంచారు నగ్గిన్ జల 

త్చాశిన్ జూపుచు. (బేతరాజు దనుజావపష్టంభమున్ గాంచి [పా 
ణాళన్ స్వర్గ ముగో డబల్లులము నే డైనా మనెన్ మెల్సగా. 78. 
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థా! ఆ రకఃపతిపేరు తారకుడు, కొండం తౌ బలం బున్న యే 

నీరేజాన్యకొ యెంత భీమునకొ జన్మింపన్ గుమారుండు వా 
జే రాపాడగలండు రక్క-నుని, నాడే నర్వనం తేమముల్ 
వీరా_గేనర' యంచు యతవతి చెప్పెన్ గండభృత్చాణి యె. 

చ॥ విని మదనుండు నాకు. (బతివీరుని వాసవవాచకన్న ప్పి 

వినుతి యొజుంగ జేసెం గడు, విశ్వజనో పకృతిన్ బొనర్చుచుం 
టి ననెడి గర్వ్యరేఖ నను నెన్చైను కృత్యమునన్ , సుఖింపు డీ 

రని యరుబెంచి యామని హిమా।దికి బంచి వచించె జాయతో. 

ఉ' వచ్చుచునుండె నీదుపనివట్టగ మారుడు స్వామి! యోగమున్ 
జెచ్చెర బాయువే' యనుచు. జెప్పగ వచ్చిన దూతయో! హిమ 
(పోచ్చయ శై లమందు వారు ముందు గుడారము వేసి కోకిలన్ 

గిచ్చి దిశావిశాల మెలుగింవగం జేసె వనంతు డమ్మైయిన్. 79 

ఉక వాసన పూల కొవ్వుల దువాళముగా మలయానిలాన నె 

ల్లానలునున్ 'దెరల్ నడలి యందము దోచుకొనుం డటంచు హే 

లాసహితమ్ము లై పిలిచె, ర్యాతి కవోన్లము నయ్యం, బెంటితా 
నై సనుదెంచి పోతునకు నందె, వనవంతమహోదయమ్మునన్ 80 

గీ  రాలునాకు రాలుచునుండ సాలమందు 

'వేయుచిగురు వేయుచునుండు వింత కాదు 

అపుడు కట్టిన 'ెలిచీర నవుడె విడచి 

పాటలము చీర ధరియించు (పకృతి వింత. 81 

చ॥ ఇది సహింపడేమొ! పరమేశుడు తాండవ మాడ౭ె మాధవుం 

డు, చెసలు మాలు(మోగిన యటుల్ రొద పెట్టిన వీల లెట్టు థ్రీ 

యదనున నిట్టి లీల లవురా? యని యు[గుడు నంది గన్గొనన్ 
గదలిచె. గన్గొనన్, మధుని గకెయు (మోగద యెంత యాడినన్ 

గీ! ఏ బుతువుతోడ నెవరితో నేమి కలదు 

సర్వమంగళ కీళ్వురు సన్నిధి కల 

దాత డెపుడేని త న్నోమునాన కలదు 

స్వాన్వయసమానసుస్వచ్చభ_క్రి కలదు, 88 
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-చ॥ |కమమును వీడకున్న దవురా' పటుశితయొకో ! నిగూఢళు 
మ్మముకొడ(బొంచియున్న దొక క(స్త్రియయొకో !జితి కానువచ్చు ధ్రై 

ద్వి॥ 

శఈ॥॥ 

ర్యము 'నెడబాయకున్నది, హిమాచలవర్దని యు[గసన్ని వే 
శమునను సన్నికృష్షమున జాఅకయున్న దవార్నిశమ్ములున్ 64 

ఆ పార్వతివర్ణన విని 

దీపితమతు లై (పజల్ నుతించిరి, హూణుం 
డీ పలుకున ధారతమే 
యె పొలిచె హీమా దివర్దనాఖ్యం బనియెన్, 85 

అగు, కాదు, కథ కది యన్యయం బనుచు 

నగుచు గోపాలుండు నిగదించె మరియు 86 

సంగతి విని రతి స్వామీ : 

భంగింతువు వారుని గాని పాయకుమీ య 

ర్హాంగిని న న్ననియెన్, జని 
యెన్ గనియెన్ దద్యుగమ్ము హిమవన్న గమున్ 87 

గణుపుల్నవె జయాంకములు కాంతిలు కార్ముక మూని, 

స్పర్శ మో 

వానశరముల్ పొదిన్ గొని,నిజాంగనశచేయి చెయిం బనంచి యె 

క్కిను మకరధ-జుం డడు గెకింత యిడంగ నరాలు లాగుజి 

వ్వున నెది యట్టి శీశధరమున్ ద్విపఘాతిమహాళ్ళపాతమున్ 

అమరీచి ఘనవనస్థి తి 

యమరీనృతి, శకునరుతియు, నట [కుతి భుజ్య 

త్సుమరీణమధు భమర 

(భమరీయుంక్ళోతి ద్భశీ|శవంబు నలర్బన్ 89 

చ॥ తిరుగుచు జావ్నావీతటిని దివ్యులు మెచ్చగం దొల్లి తాపనుల్ 

జరిపిన యధ్వరస్థలముచాయల బూడిదకుప్ప నాను కొ 

న్న రుచిరసాం (ద్రపల్లవితనై కవి భఖేదలతాలతాంతనుం 

దరతరువండశకాననమునన్ మరు డుండె మహేశ్వరార్థి యె 90 



ల్రి వందేమాతరం 

A రతిదృగంచలములతోడ రాచిరాచి 

వాడిపోనట్లు మంచున( బదును వెట్టి 

యలుగు గొని యళ్రై దడవి యుమ్మన దిదేలొ ! 

యిచట ననుచు నలుగడం దిలకించె మరుడు 91 

ఇ ఆకార మ్మెదొ లీలగా నదిగొ! కాంతా: చూడు మోసీ! శర 

(దాశాకాశము వంటి యొంటిపయియర్డంబున్, ముఖం బయ్యదే 
యా కందోయికి నాసికా|గము వినా యన్యమ్ము కాన్వించన 

శై కన్చించెడి నంచు నున్మథుడు వాచించెన్ రతీదేవితో 92 

చ॥ కనుగవ రాలి పువ్చొడులు క గ రెప్పల నప్పళించుకొం 

చు నతమహీజళాఖకల నూతనప వగుచ్చముల్ ముతా 

శను బిగిగుప్పిలిన్ చెలుపు సామ లడ్డుకొనంగ (దోసికొం 

చును హూరునార నెన్ మరుడు,చూ రతీ![యనె,చూచె నామెయున్ 

గీ! యోగము[దాంకితస్థాణు నోరగంటం 

గనుచు న| శాంత సేవలో ననుచు హైమ 

వతిని చూచి యిట్లో రతి పతిని చూచె 

నాడుగుండియ యిడు హాయి యాడు దెటుగు. 94 

చ॥ సులయమునుండి వచ్చిరి, హిమాచలమెకి, రయాలరి! గాలిపి 

ల్సలు, శివమూ ర్తి వారలకు. (బాణము, వారలు (పాణముల్ ఖగ 

ములకు, గణమ్ము లాపి శివు (మోలకు సాగగనీయ రైరి వా 

రల,నిది దోస మంచు వికిరమ్ములు ముక్కులు చాచె మూగ లై, 

ఆ;వెక తనువుతనువు నొరసికొనుచు జెక లు విప్పి 
స్వరము భావమునకు జాలదేమొ 
కన్ను లెజ్హ జేసె గండుకోయిలరెండ్లు 
వారు చెదిరి రసాలతరువుచె ని. 96 

చ॥ కలగియు౧జేయజాలక మృగాల యుగాల్ కనుచుంజె. గన్ను లిం 
తలుగ నొనర్చికొంచు,జ్వలితం బగుచుండెం [బవాళరోచి కొ 
మ్మలు గల సృష్టి నెల్లెడ హిమా|దినుతాక లితాఖి మానముల్ 
మలసి, యొదిర్చె. బూలకొరడా గొని కాలము కాలకాలునిన్ .97 
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ర్ 

An 

ద్వి॥ 

ఆ॥ వక 

ద్వి॥ 

వంచముఖు నొనటి చెన యిది 

కొంచెము |పక్కాకను సామి ! కుంచితవదమున్ 
ఇంచుక జరుగవె, యది: యది! 

యంచు రతి వచింవ మదను డాపెను కనలెన్. 98 

వంచముఖు డతడు కానీ! 

వంచళిలీముఖుడ నేను భయవడ కోసీ ! 

వంచెద నాతని (వథమ 

|పాంచితమామక మవే స్త్ర మరివోసి యనెన్. రర. 

మూడుగుణమ్ముల ముగ్గరూపము (తిళూ 

లము పాతబడియ నల్లంత యెడగ 

ముల్లోకముల శుభంబును మేలుకొల్పు నా 
డమరువు (మోయక' డాగియుండె 

రత్న దీపితభో గరాజ్యముల్ నాగరా 

జములు మై నున్నవి చచ్చినట్టు 

వృషభదేవుడు అంకెవేయడు సరికదా ! 

యాకులన్ మర్మర మాడనీడు 

తాండవము లేదు, జగతికి తనివి లేదు 

నింత చె_రాగ్యమున నుండి 'యెవ్యరి నల 

రించు నీ స్థాణువు, సిగురు లిపుడ నింతు 

ననుచు ధను వెశ్తె [ శీదేవియనుగుకొడుకు. 100 

వాను వె_కె ననుగుల యమరుల తోడుకు 
కను విచ్చి |వక్ళతిభోగా"పేత శివుడు, 101 

వారుడు యోగిమైన యన్నాళ్ళు దేశాన 

పరుడు భోగి యగును. వలుకనోడి 

చావలేక (దితుక( జాలక యుండు జ 

నందిల వారి. |బోతు ననియె మరుడు 102 

ఎదుట నున్న జనమ్ము నే |1బోతు ననియె 
మది నశుకొనక యె మృదువుగా వారుడు 108 
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ఆ॥ వె! శంబరారి నారి సారించె, సారించె 

భవ్యవై బురారి నవ్యదృష్టి 

యాయమయును సృష్టి కందని యంచాల 

బరువు మోయు చూపు బదులు చూచె, 104 

గీ! మనసీజుడు తుంటవిలు వంచె, మతి చలించి 

శంకరుని యోగ మపు డష్టవంకర లయి 

నది, తదీయగళమ్మున నిదురవోవు 

ఫణియు లేచి డాదెన సాగి వడగ యాశ్చ. 105 

ఉ లేజిగురాకుజొంవము బలెన్ జడచెశైము, మంచు వోఆ మె 
'రాజిల నొక్క పెద్దరుదురాక పొదన్ నురపొన్న యొద్ద నం 
దౌ జడనృష్టీకిన్ దనకు నంతర మేర్పడనట్టు లున్న చెన్ 
"జేజెకు సూటి కోలగురిసేతకు దర్పకు డొంచెం గష్టమున్. 106 

శ్ కుసుమాంజలి యిడె బావో 

బినములం జాపి గిరితనయ విషమాక్షునకున్ 
ముసిముసినగవులు సిగ్గులు 
కొనరిన కనుకొళుకుతోడ గునగున లాడకా 107 

శా॥ ఆ యోంశారమువంపుం జూపి జటిలం జౌ సౌదలక జూపి కా 
త్యాయన్యంగుళి యేదొ నెగయిడిన క్ష! యేయెనేయినె తా 
_రీయీకొమ్ము వారాశ&ి నుంత విరభాజన్ మాయనేమానెు క 
న్య్మూయన్ వివృగ వై న యంత వ్యవధిన్ బూవిల్తు డసార్హు డై 

చీ! రామజాణము గుజితప్పునేమొ కాని 
కామళాణము గుఅితప్పునామ పాళు 
వృాదయమున నాటి రగిలించె మధురభాధ 
నది, యదిర! చంపి చచ్చిన ట్లయ్యె మరుడు. 109 

కో! శివు డందటిలో. జొరబడ 
శివునందున( జొరబడెక్ విచి [తముగ నొకం 
డు విరాగి యొటులనో బూ 

ది వొనర్చెళకా వాని మరు డద్భశ్యశరాగ్నిన్, 110 
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క్॥ ఆ రో జిది తారకదు 

ఇ్చారకు మడియింప వారద్భశాగ్ని భసిత మై 

మారుడు తా నాత్మార్పణ / 

దారిన్ దేళమ్ముగొలుచుదణులకు. జూవెన్. 12 

ఉ। ఆ భసితమ్ము పుప్పొడిగ నై నది గేదగిలోన, చం దలిం 
బాభకు వన్నె తెచ్చినది, భర్లుని మేని విభూతిపూతగా 
శోభిలుచున్న, దున్నది యళోవిభవమ్ముగ చ్యాగమూ ర్తులం 

బై, భరతాంబదువ్వలువయందలి వెండిజరీనిగార మై. 112 

ఉ॥ పోవక నిల్బ్చునా!యనువు పుణ్యున కేనియు6 జాపిశేని దే 

శావనదిత(బోవు టది యందటికున్ లభియించునా! యళో 

జీవుడు త్యాగి సావాసిక శేఖరు డీ యవకాళ మబ్బు చే 
(పావ నటంచు చూచి యది రాగ'నె పోవును సూర్య భేది యె.118 

క్ర్॥ కాముడు జగతికిం బోకీరి 

గామా(తమె పరిచితుండు, ఇశామకరాద్యో 

కామానుష పరిపాలన 

నీ మాదిరివారు గూల్లు, శెల్లరు [ప్రజలే. 114 

క అని వాజ్బుఖ కారి నభకు 

తణ మౌనము గూర్చి కంతుసంతావార్డి 

మ్మును వఎకథ _వెకథ యని 

నినదింపగ నదము [పక్క నిరువుర నరనెన్ 115 

మ॥ తన కాలమును కోలుపోతి నను చింతన్ ఇాసిన ట్లానన 
మున దోపించిన శిష్టవ_క్షృయుగ ళమ్ముకా మెచ్చి గోపాలు డో! 
జనమాణిక్యములార[ ము_ఖృనరిగా సందర్భమున్ జెప్పువా 
డ, నిదే వర్ణన "పెంచి వాకొనిన గంటల్ _మోగకున్నే[యనెన్. 

క్ర॥ అఆ నభ నెల్లరు నంబిక 

చేసిన తపసు నిడివిగ వచింపుము, చేతః 

కాసారమ్ముల నింపుము 

పోననము ననంగ. జెప్ప మొననె నత డిటుల్ 117 
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చ॥ ఇక నట నుండ గూడ దని యెత్తుచు గేవిణి వెండికొండకున్ 
నకలవిభుండు కావలి పవందుగ( గాచితి వన్న నందియున్ 
(బక్ఫతిని దాగ నెట్లొదొర' మారు శరీరమునున్ శరాలు కొం 
టికి: గనువింవ వేంతకు ననెన్, విని భృంగియనెన్ 'గతంగతం'.118 

గక అంశ మైన జీవాత్మ తదంశితోడ. 

గలుపుటకు మండి కామమ్ము కాలిపోయె 

మధురభ క్తిరవాన్య మియ్య దనె చండి 
యారః నీ "తెల్వి మండిన దనె శివుండు 119 

-ఆ॥వె॥ మరుని వారునివె కి బురిగొల్ప సుర లెల్ల 

రిం|దు లై రి, యొక్క యిందు డేని 

మొగము చూప డయ్యు, మగడుపోయిన రతీ 

చెవి కూరడింపు 'దేవు డెబుగు. 120 

rAa ఆ (వయత్న మునకు ఫల మట్టి దగుట 

మున్నె తెలిసిన రతి యేరి నెన్న లేద 
భర్త ఎ్రతనుభన మంజఠి( బట్టి బామ్బ 

మున( దడివె, మొక్క మొలువదో ! పుణ్యరాళి, 121 

“సః  (గవాణము వశైనో కమలా_ప్తభించాన 
నిండుగా నండజనికర మార్చి 

పులులు మున్నగు మెక మ్ములు నకనకలాడు 

పొట్టలతో నెర ముట్టకుండె 

నల్లి క విడి తీవియలు నేలం బోరలాడ 

నగముల గలగల లతికయించేె 

గిరిజనా[ళుల ధార నరియ, గండళిలల 

గుండెలు జలధార గుమ్మరించె 

“గీ! నో! పతీ! నిన్ను వీడి నే నొక్కు |తుటియు 
(బతుకజాల ('బతుకోజాల (బతుకజాల 

ననుచు నేడ్చుచు రతిడేవి వణకుచుండ 

మరియు. |గుం7 భూదేవి యా గరితతోడ 122 
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Au 

అ॥వె॥ 

చః పువులు లభింప వయ్య శివపూజకు, భ కులు గోలపెట్టి, రం 

గవలయితాహినిళ్వసనకల్పితతిగ్మముం బాపుకోగ వా 

మాధవు కన్నీరు పూచేనె, యదియును 
వట్టిపోయిన దొక బొట్టు రాదు 

| పభుత వ్యత్య_న్తము రఫరాజ్యమున, సృష్టి 

యనగ నెట్టిదొ యయ్య నడి గ (బవ్మా 

యొండొరున్ గనుగొనుచుండిరి (ప్రీవూరు 

ప్నులు శిలావి గవామ శ్రైలైను వోలె 

కేరింత లటు లుంచి కేవుకే వను నొక 

న్వరమె విన్నడద యే నదనమునను 

గాయకునకు జావళి వచ్చు గళము రాదు 

కొవిత దొర్లిన నొట్టు శృంగారమందు 

కవికి వి వలంభమున( దక్క, నుసి యగుచు 
పంచశరుడు తత్సత్ని దుఃఖంచుచుండ. 

అమృతపూర్య మయ్యు నంటద గరళాగ్న్ని 

యితుధన్విదవాన మెడద నంచు 

నోసి! సర్వమంగళా! నుతు( జూపవే 

యనుచు వాణి యొద్దం బనవె లక్కీ 

68 

128 

124 

యువు మలయాగత మ్మెచట నున్నదొ, మెత్తని వల్లులన్ వినం 
గవలయు,నెందు దాగనొ ళుకంబు పికంబు,వారుండు చింతిలెన్. 

ఆ|| వ॥ శివుడు దొరుక లేదు చెఅకుముక్కాయు మన 

విఘ్నవతికి తండు!వింటివె యన 
వింటి, జిక్కావచ్చు, వంట లే దనియె న 
తండు, మరియు. బలిక౩6 జండీి యొప్ప 126 

శా॥ స్వామీ! మొన్న'నె చుట్టివచ్చితినయా! సర్వము నీ భూమి, నే 
(గామమ్ముం బురమున్ గనుంగొన (ప్రజా కాంతంబు జీవచ్చవం 

చై మొ_త్తమ్ము వనాళి శువ్ము మయి (వత్యతమ్ము లుగా! పిమ 

(శ్ర మద్వన్యను. కాసి వచ్చితిరి మీ రేనాడొ నా డాదిగా 127 
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Su 

గీః 

ఆ॥వ॥ 

An 

క్ో॥ 

నీ వన్యవదము కన్యగ 

నె వినబజె నంచు గొణగు నభవునితో లో 
కావన! వాణీనహితుం 

డై విధి వచ్చె ననె నంది యానందిగ నై. 

గాంగోవనదిగ( గన్నీ 
రంగన పాటింవ రతి సరస్వతి వినిచెన్ 
బెంగ విడు శివుని వెండి కి 
టన్ గాంతువు కాంతు( జేరటాలా! యనుచున్. 

నన్ను నవ్వించు, గవ్వించు, నన్ను. వాడు 

నన్ను ముద్దాడు (బతిమాలి నా మనోవా 
రుంతు నా మన్మథుం డని నిండుమనము 

నంది రతి యెట్లు వచ్చెనో యక్షై మగిడె, 

తనువు జాతికొఆఅకు ధారవోసిన త్యాగి 

(బతికి తోచు కీ_ర్రివపువుతోడ 
నట్టి వపువు (తిభువనాత్మతో (గీడించు 

నింతవణకు నిట (గహింపందగును 

మళ్ళనే మళ్ళద తపస్విమనను, మళ్ళి 
నపుడు శృంగారరనవార్డి నట్టడుగును 

తట్టి గాని నిదురింపద, యట్లు లుండె 

శివ మనసు, కాని శివం బరీఓంపసవలయు 

నా ముఖము నటులు చూచియు 

సోమధరుడు కునుమశళరుని. జూడునె! నిందల్ 

నామీద వచ్చె, నెల్లర 
నోమెద శివుని. గొని యనుచు నుమ యిలుసే౭న్, 

వితాన॥ నికాయ్యమున్ జెరెన్ భూమీ 

(ధకన్య, చింతించెన్, గామా 
రికిన్ దవన్యన్ దా నర్దాం 

గి కాందలంన్ ఫీష్మించెన్, 

వందేమాతరం 

125 

129 

180 

18] 

182 

188 

184 
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.తోటకము॥ ఒకటిన్నర కన్ను గలట్టి మొగం 
బొక కంటికీ. గన్నడ ఛింటికి నె 

న్ని కనుల్ గల మోము గనంబడునే ! 
సకియా! యని యందురు సఖ్య లుమన్. 185 

క సఖ్యలలోన జయావిజ 

యాఖ్యలు సామర్ధ్యమందు నదితనూజా 

[పఖ్య లగుటచే నామెకు 

ముఖ్యలు, పరివోన మాడ మొనయర యెపుడున్, 186 

ఉ॥ చేయుము పూజ సౌధమున ,శ్రీగళమూర్తి పసన్ను డౌను నీ 
ధ్యేయుడు, "శానలోన( దపియింవకు నీ వెత చూడజాల మ 

మ్లా!యని చామ్పబిందు వొలయన్ హిమవంతుడు చెప్పిచూశె( గా 
శ్య్యాయనికిన్ జని తి కెదురాడిన పు।తికి ది_ప్పనే (శికిన్. 187 

ఉ॥ బిడ్డ వచించెం దం|డ! వినవే! వని మాననవూజ సేయం జే 

వ డ్లటు చేపడండు పురవ్వైరి గృవామ్మున వి[గవోర్చనన్ 
దొడ్డ బుషీం|దసాతు మీట ధూర్జటి చూడగ. గొల్వకుంటినే! 

యడ్డకు న న్నతండు స్వపరోతమునందు. బరీతసేయుతన్! 188 
క ్పంచిరి నన్ను. చదువు చె 

ప్పించిరి, మీ ధర్మ మంతె, యివరిని గోర్కో 
నెంచితినో యించితిని, త 

పించెద వానికయి యనువరే ! దివనలన్. 189 

చ॥ అని కృతకృత్య పార్వతి జయానిజయాన్విత దీక్ష దవతన్ 
గొని [పజయందు శక్తి వలం గోనను జొచ్చి యమర్చుకళొన్న వ 
ర నిలయమందు వల్కలకనద్వపు వై_ వై. నివసించి దర్భ్శళ 

మ్యునె వవళించి యీళ్వరునియం చెద యుంచి (వతమ్ము 

మెకొనెన్. 140 

An "పెద్దకాలము దినము. బంపించె నన్న 

మామె వృషభ వావానునకు వావ్యవావా 

నున కిడి యింంజవుడు పల్కూను (శ్రుతి యలర 

శివు డనిన దేమొ తనతోడ. జెప్పు మనియొ. 141 

5) 
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ఉః ఈత డొసంగు, నాతడు [గహించును వావ్యము సుష్పు, వోనకా 

న్వీతుడు, వె కి నే మనడ బెల్ల ముకొట్టినరాయి, నంది స్వా 

మీ ? తుహినావనీధర సమిద్దతహోవన భూమి గాంచి యొం 

శే తడ వయ్య బోద మన, నివ్పుడు వ ద్దనె భృంగి తోడుతోన్ 

గ॥ ఓంకృ్భ తియ తక్కా వినపడ దొండు గారి 

కది నిజాంగదేవాలయఘంట | మోత 
జోశు లన్ని టి వెలిగించు జోతి తక్క 
కనబడద కంటి కన్య, మూ కన్ను మనను. 148 

క॥ శివయోగిని యైన యప 

ర్ణ వీడద సమాధి, తినద, |తాగద, [భూమ 

ధ్య విడితభానం బేదో 

నవరించు నదే స్వకీయజనపోవణమున్ . 144 

మ॥ స్ఫుటచం।| దోదయపాటలం మృ్మగు జటాజూటమ్లుతో యోగనం 

ఘటనన్ ద|తగచే|తనూచినిటలోగత్వమ్ముతో, భూతిమ 
త్పటు వాదర్శము నంత కైన మెయితో భర్గుం బిసాళించుచు 
నటు, నీవా మరి నేని యిర్వురము నన్న ట్లామె నంథాసిలెన్, 

శః ఎండిన్ వాన హిమమ్మున౯ బయలునం'జే వన) హైన్యమ్ముతో 

నుండు న్నిష్ట దరిద మౌచు జన మీ యర్విలా దపోనివ్ష ను 
ద్దండం బౌచును, రాక రెండు ధనవత్సా9సాద-రై లేళమున్ 
మం డాడ.౯,భగవ్యత్పసాద మభయం జై యన్య మాపోయెడిన్ 

కః  జాలతపోవత త్మీవత 

యై లావా యయ్యి పామము, మంటలు మండు౯ 

జ్వాలలు కనవడవు, దనుజు 

లీలుగ9! తదీయ విఘ్నకృతి (బెషితు లె. 147 

ఉ॥ భారతమాత వెలు గిరివల్ల భజాశయు వేలు కాద, త 
ఇక్భారతపమ్ముళకక్రి కియ [వజాళినమైక్యవమృద్దచి త్త త్తవి 
స్పారితశ_క్తి, య య్యదియ పౌరుషరూవము కన్న తల్లి, రా 
"వేరు యటంచు దె దైవమును పిల్చుకవచ్చు గృ హితపాణి మె యె 148 
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ఆ॥ వ॥ ఇం[దియార్థములకు నందని జవముతో 

వరుని పట్టుకొనెడి వనియ తవము 
బంధము క్రికొఅకు [వజ సేయవల నట్టి 
తపము నై కమత్యదార్శనికము 149 

చ అనగనె కొల్వు కొల్వు భళిరాః యని కేకిసలాడె. (బాభవం 

బును తెగనాజెనో యనుచు ముందటి య య్యధికారి పార్భ్వవ 

ర్తి నడిగి పట్టుకొం డన నదే పనిగా [బతిమాలు డంచు ఐం 
ధన మన జన్మ మంచు బరతత్వ మగుకా బరు డం చెబుంగుచున్. 

ఆ॥వె॥ పరుడు రాజ్య మేల వరివంధి మై యోనః: 

బంధము _క్రివేళ బంధువుగను 

"ఖేష! యువ్మదియ భామ యంచు మొగమ్ము 

మాడ్చుకొనియె, వక్త మరియు ననియె, 151 

Ai భర్త తన నవోయుని గాల్చె భార్య తన్ను 

కాల్చినన్ దిక్కు లే దని కానబడడు 
గౌరి తపమునం దీం|డించు కడ వసంతు 
డొక్క యేడు గాకున్నను నొక్కు యేడు. 152 

మ! కదలెన్ లేళ్ళు నెమళ్ళు దూరవనికిన్ గన్నీళ్ళ పర్యంత మై 

వదలన్ రానివి పర్వతోద్వవాకు, వ్యాపన్నాలొ! కీరాల్ పికాల్ 
హృూదయైశ్వర్యము లైన గితమలు విన్చించున్ గడా! కిన్నరీ 
మృదు కంరమ్ములు, నేడు గద్గదము, లవ్వే నెచ్చటన్ దాగనో! 

చ॥ వగరిచె వెట్ట, భోరుమనె వార్షికవై భవ, మా  బాలిపో 
'యె6ంగడు శరత్తు,కంపిల నువ్భాత్తు హిమ ర్హువు, న్య మెంతయో 
యగపడె (మోడు గాగ శిశిరర్తువు, సర్వధశేం। కన్నుపం 

డుగ యగు బిడ్డ యా తవమునూల్కొని _ ము గాగ 

జూచుచున్ . 15% 

శా॥ నే నీళాంళము, సర్వ మీశ్చరుడు, తన్నిష్టన్ (బవర్తించుళే 
యానా ధర్మ మ టంచు నాత్మ వివృునంచే నిల్చ (గీష్మమ్మునం 

చేశే కాదు వదేను నగ్నులను చుట్టింపించుకో గౌరి శే 
మౌ, నేమౌను మునింగి నీట హిమమం కై గొంతులో తున్ననున్. 
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తవనై కదృష్టి మధ్యావ్నామం దుమ, తవ 

మున "బెక తెకలాడ( (దిణయనుండు 

వానకారున కుంభవర్ష స్తిమిత యుమ 
గడగడలాడె గంగాధరుండు 

ఊపిరి విగబశ్లు నుమ కుంభక మ్మున 

గిలగిలలాజె మృత్యు డులిచినత 

డుమ వేసే శీర్తాననము, తల్ల |క్రిందులై 
నదియొ: కై లానము మదనపరుడు 

దిగుచు దిగదిగ( దనదిగా దిగ శరీర 

మనుచు. గటికితపసుపట్టనామెక డకు 

వచ్చె నొక |బవ్మాచారి యె పచ్చితోలు 
కావిపొడివలువగ గూడక' ట్టు గట్టి, 156 

చ॥ వనిమొగ నాపి యాగతుని వచ్చి చెలుల్ తెలుపన్ గిరీం దవ 
రని కణ మాగి తోడొ,నుచురం డని తక్ కణపూర్యమందె యో 

గనిరతి నళ్ళినందులకు కారణ మమొకొ! యంచు, (బవ్మా కై 

నను నిట రా నళక్య మగు నాగతు డెవ్వడొ యంచు నన్హానెన్ . 

వ॥రి। ఈ నా వన (పకృతి యెట్లుగ మాజి లి పన్ 

క॥ 

(ఘాణమ్ము కర్ణములు కన్నులు ధన్యముల్ గా 

నేనాడె పాసినవి యివ్బుడు చేశిడిన్న 
న్నేణమ్ము లౌర। యెవ డీ వురుషుండు వచ్చెన్! 158 

ఎవ డీ యేతెంచు నన 

న్యవిభుడు పీనియిడ కే వనన్ లేనివి యు 

న్నని యన నున్నవి భళి! యవ 

యవములు దృ గలభ్య తేజఅచ్చ్భాదితముల్ 159 

స్వాతం[త్యము రాగా నే 

బాతిన్ బరతం|తగ్భవాము భాసించునొ య 

తై తనరెనీ వనం, బీ 

యేశెంచెడివాని యం ఘి చేదో మెఅయున్ 160 
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కో అని యనుకొనుచున యుమ వ 

చ్చినవానికి స్వాగతము వచించి బృషి యిడెన్ 
దన నఖులచేత. దెప్పిం 

చిన ఫలము లొనంగి విందు నొర్య_ర్తించెన్. 161 

గీ) ఉభయకుశలోవరి యుమ! నీ యు| గతపము 

ధర్మనిష్టయు సౌరచాం [దమసబింబ 

భానపోవకములు నుమ! నీ ళు భేచ్చ 

పూర్తికై నా యొడల్ ధారపోయ నుంటి, 162 

చ। తెలుపు మరడేదొ సీ వాదయదిధితిగా నను నమ్మి యో'మవోే 
జ్ఞ పలవరవర్శి నీ యనెను వర్ణి, యొకింత సనంగ నామెనె 
చ్చెలి కథియించె స్యామి! విను శీతమయూఖళిఖావతంసు మా 
మెలత వరించె, నిష్ట విరమింపదు కోర్కి ఫలించునంతకున్, 1838 

క॥ అన విని గౌరి నడిగి యా 
చె నిక్క. మన నపుడు వడుగు వినిచెన్ బాలా! 
జనియించె నెటులు భూతవ 

తిని పతిగాం జేసీకొను మతి భమ నీకున్, 164 

క॥  మినుసిగదయ్యము నేనే 

యనుకొని వెంచికొనినాడ* ననుకో జడల౯ా 

వనితా! కానసేవటి కే 

ను నౌదు ళళిధరుడ, నెవడునున్ గా లేడో! 165 

క॥ పొట్టకు లేదా! పాముల- 

ఐట్టుక యాడింవవచ్చు, వానిని చాపన్ 
బుట్టంయు లేదా! మొలకున్ 

బట్టయునున్ లేద! యెట్టి వాడు. దొరశనే! 166 

క్ర కొండవీటిజంగమ్ము ద కొ్కంరుడు వలదొ 

పార్వతీ! నీకు నోంబద్దుబండియ గతి 

వీని. దక్క నే వేలువు నేని పెండ్లి 

యాడితివొ భ దగజము. వావానము' నీకు. 167 
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క॥ తలయేబువా డిత డుమా; 

తలకునె? మందాకిని భవచాగమనమునన్ 

కలియక మనలేవు గచా! 

కలిసియు మనలేవు, రొదల కాపుర మెపుడున్. 168 

క॥ భీముడు రుదుడు ను|గుడు 

కామదవానకిల నొనటికన్ను౯ గల, డీ 

సామిని కట్టుకొనిన నీ 

సేమము సే మందు, వీని కేరకు మందున్. 189 

క్ర॥ ఇం|దునినో చం|దునీనొ యు 

చెం|దునినో త్వాదృశల్ వరింతురు కానీ 
నం|దపుగణివచ్చివిన 

ము (దావిన శూలి నెవరు మోహింతు రుమా' 170 

ఉ॥ (తావినం ([చావుగాక యొది (కావిన నెవ్వని కేమి గాని గా 

రీ! వచియింతు ముందు గమనింపుము,చిందులు [దొక్కు- వీడు నం 

చ్యావధియందు,నిత్యము నుమూఃయని యింకను. జెప్పబోవు మా 

యావటు నాపి గౌరి శివుడౌె నితడే వజ యానొకో! యనెన్. 

చ! గళమున జుట్టుకొన్న కఖకండువ కొంత నడల్చికొంచు( త 

న్లొలకులనుండి లేనగవు కోంచెముకొంచెము జార్చుచున్న య 
చృలవటువున్ జపారుణ లసన్నయ నేతల: బట్టి కట్టి మై 

నలదిన బూది దుల్చినటు లాజెను చండి సఖీద్వయమ్ముతో. 172 

శా॥ కేలన్ శంభువు గారికే ల్లొనియె, కొక్కెన్ గౌరియున్ గగ్గురె 
పాల న్నుర్వులు వోలె జిర్నగవు లై వై మీగడల్ సిగ్గు లై 
లీలన్ వాల్చిన మోము గెల్చిన కను ల్లేలేగులావీజిగిన్ 
లేలే! యన్న మెలుంగుబుగ్గలు శివ శ్రీ ఖండభాగమ్ము ల్. 178 

Ar వారుడు చక్కానిచుక్కాయెదురుగ మొగము 

"పెట్టి తపసు మొదలు పెళ్లై నెట్టు లౌనొ! 
యనుకొనిరి కొంద, అది యిట్టు లయ్యె ననుచు 

శివుడు శివ గౌగిలింప బాహువులు సాశె. 174 
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క్ 

శ్ 

మఃవే॥ 

ఆగ వ॥ 

An 

స్వామిని చూచిన యపుడే 

నా మది (గహియించి పలుకునన్ [ధువపరచె 

న్నా మాటయు నూచించెను 

నా మనుగడ ధన్య మయ్యె నని శివ యనియెన్, 

అని నవగోపాలు డనన్ 

గనె బంకించం [దు డ్మగక త్యూస్టుడు పొం 

గిన మే నై లేచి కనుల్ 
దశుకగ నానందజామ్ష ఎతారళ్యము.తో. 

విలసితకు (భజో్యళ్చా ఎ. 

పులకితయామినియొ! మాత పుల్ల కు నుమితో 

జ్ర పలదుమదళ ళో భినియొ!' వ 

నలక) యన నపుడు తోచెనా “వందే నాన్, 

ఆ తారన్ధాయామధు 

రాతుల్యధ్వనికి ముగ్గు లై (వజ “వంచే 

మాతర” మని యార్చిరి తొలి 
శ్వేశాస్యాధికృతు గుండెవేగము మిగులన్, 

మరియు. బలికి వ 

క్త రుచిరనుతిజా 

అరసితకరతా 

ళరభనము నభన్. 

మూరర్తి లేని మనము మూర్తుల మై లోక 
సం|గవామ్ము కళను సాకవలయు 

తండి నడిగి నన్ను తగువారి యెదుట. బెం 

డ్రాడు స్వామి! యనుచు నగజ పలికె, 

ఇంత నర్వాధికుండై న కాంతు డొదవె 

నెంత తపము శేసినదొ! యీ కాంత యనెడి 

భారతో క్రి పార్వతితోడ వచ్చెను, శివ 
పూజతోడ దళము వేసి పుళై ననుట 
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అనుచు6 జీతి గడియారము నరయు వాచ 

కున క 'ెవుడొ యాగిన దాగకుండు మీరు 

సర్కనున్ జూచువారమున్ సర్దుకొంటి 

మనిరి వరిషదంతరజనుల్, వినిచె నతడు. 182 

ఈశు ననుమతి వచ్చి బుపీ.ం[దు లార్వు 

రొక్క్టరు నరుంధతియు. గోరి రుచితరితి 
శివున కమ్మణ్ణి నిం డని (శ్రీహిమాచ 

'లేళ్వరుని మేనకను గూర్చి యెంతొ పొగడి. 188 

మీరు సుగుణపాథోధులు 
మీ రాకన్ రంగు అమరి మిలమిల మెటుగుల్ 

పాజాడె నా కొలమ్మున 

నేరన యెదురాడ ననుచు నెలతన్ గనుచున్. 184 

మ॥ తల యూవెన్ గిరి నిల్వునన్,దనది కాదా జోలి నాన్ మేన మి 

fn 

కలి మర్యాదలు చేసె పార్వతి, యిటుల్ (కేళ్ళుబ్బె వాళిష్టవా 
కు్కులు, బంగారపుకొండ చేంగలదు వెక్కుల్ చాన రత్నాల రా 
శులు,నిల్లాః సరి! వెండికొండ, విహితుల్ సూ! (శ్రీపతి (శ్రి దులున్ 

వంచుకొనువారు లేరు, మా స్వామి యొక్క 
జే యొకం డని, మేనక యీతం బివి 
బతిముఖమువైపు, హిమగిరి పలి౩ హితులు 

ధనికు లైన మా యల్లుడు బుణియ యగును. 186 

ఉ॥ వెండికి లేదు నేడు ధర 'పెద్దగం 'జెప్పికొనంగ నేమి, యే 
కొండయొ యున్నదంటి రటం గొంత అలభింపగవచ్చు వెడి, వీ 
లుండినం [దవ్వి రత్నముల నుష్జ్వలమఃల్ వచరించి యమ్ముటల్ 
మెండుకొనంగవచ్చు, “నిద మిత్హొమటంచు వచింతు (పొద్దుటన్. 

శీ॥ అంతిపురమున మేనకి కెంతొ బోధ 
చెసి నుఖని|దనుండి లేచిన యరుంధ 
తికి శబలవర్గ్ల కౌ శేయ వికసికాంబు 

జాతి (పాగ్గిశ సౌఖశాయనికి యయ్యి. 188 
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ఉక మంగళతూర్యముల్ వినిచె మంజుశకుంతక లస్వనమ్ములో 

నింగియ యేని కైన నగునే చిరుచీకటినూనె రాచి దు 
- వ్వం గమనీయ మౌ చికురపాశము, దిక్కులు శానిదెట్టు పు 

ణ్యాంగన, లూచి చల్లి నవి యతతలున్ దిగజారు తారోకల్ , 189 

సీ! అపుడు కొట్టిన పన పలది పారాణి వె 

ట్టన చెండ్రికూతు రై తనికె నొకటి 

పంచవన్నెలతోడ పసగొల్పు వట్టుకు 
చ్చుల పల్ల కీ యౌచు వెలసి నొకటి 

జిలుగుచెంగాపపావడ్నవెని యూచాజ 

రీపూల యోణీ ధరించె నొకటి 

మూడు రంగులు చూపి మొదలు (కమమ్ముగా 

స్ఫటిక కభాన మె వర ౧౫ వొకటి 

గీ వంపువంపున వొఠొ్వాక్కా సాంపు వచ్చి 

యేమి సొగనులుపోయినవో! మొగిళ్ళు 
తూర్పు 'పెద్ద పందిరి వేసి తోరణాలు 
గై, హిమ_ెల శిఖరాన గానవచ్చు. 190 

శే లగ్ననిశ్చయ మయ్యుం, గై లౌన మందు 
కొనిరి బుములు, నిసర్గళోభ నెనగు శివ 

సభ యజుస్సామములను కంరభరమహిత' 

నాద మొలయ గానము సేసినారు బుషులు,. 191 

ఉ॥ స్వామి! యి దేమీ కొట్టుకొను చర్మము కండువ యయ్యె నేడు, ము. 

న్నిమెయి డాల్చినారొ యెపుడే ననె నంది, (గహించి వెంటనే 
స్వామి సవర్చికొంచు బొరపాటును మె త్తని కొ త్తనవ్వుతో 
మోము నలంకరించికొనె ముద్దు తలంపున శై న బింబమున్ 192 

ఈ॥ ఆ యథవుని తాండవ మొక 

సాయంకాలమ్మునందె, సతతం బాణెన్ 

దీయని భావము తాండవ 

మాయనలో. నింత రసికుడా! యనిపించెకా. 198 
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క్॥ వరిణయ మైనది, గిరిజొ 

వరమెళుల క దిరాజు పట్టించెను క్రి 

న్నరసిద్దనతులచే వి 
ఢి 

స్ఫురమణినీరాజనములు పొనుపళ్ళెములన్ 194 

అ॥వె! హిమధరుండు చామరములు కస్తూరియు 

సేవుపండ్లు పునుగు దేవదారు 
చెక్ గై వెళ్లైలందు( జక్కుగా నింపి పం 

పించె విడ్డతోడ "వెండిమలకు,. 195 

క॥ రతి మున్నె వచ్చి తనపతి 

చితి వెతకుచు వెనుకనుండి చేతు లెదో క 

నత మూయ (బియతమాః ధ 

న్యతమ న్నే నైతి నేటి కని యెలుగించెన్ 166 

చ॥ తరుసరసీవివాంగ సముచాయమిథఃక లనాక లార్భటీ 

నిరవధికంబు నౌ నడవి నిస్తులకేళివనంబుగా,6 గిసా 

లరుచిరసూనశయ్యలు నలంగగ స్వర్గము లెన్నొ యన్ని యే 
లిరి రతిమన్మథుల్ , (పజకు వృద్దియు 'నెవ్పటియట్ల చికు 5౯.19 

శా॥ అ కై లాసమనందు మన్మథకుజం చానొన్న (శ్రీగంధవున్ 

(మాకున్ మెచ్చు నవర్శతోడ నగుచున్ దచ్భాయ రత్నానన 
(శ్రీకుం డౌచు శివుండు తా మదనపు ప్పేచ్చుండ నన్నాడు గె 

రీకల్యాణము. వాడ వై వతపురం[ధీపాళి వైభోగమున్. 196 

ఉ| ఆ జగేకదీపయుగ ౭ క్యజ మోజము నగ్ని మోసి గం 

గాజలమందు డింవ నది గర్భము జొొచ్చెను కృ త్తి కాళి కం 

చే జలకమ్ము లాడునెడ, నిల్చిరి వారలు దాని 'జెల్లులో 

నా జగ తేజు మడ్వదన మై విలసిల్లె విశిష్టజాతిగా. 199 

ఉ॥ సత్య ముపాయమున్ జదువు శౌర్యము నభ్యుదయంబు ధై ర్యమున్ 
న్తుత్య ముఖమ్ము లైన యల జోదులమేటి (దుతాభివృద్ది నా 

దిత్టబలాధినాథు డయి సేజరిలెన్, బెఅచేత నుండునే! 

వాత్యను బోలు శక్తి, యిటువంటి యుద(గుని చేత నుండెడిన్. 
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క॥ మలినాంబర మ త్రరువుం 
బలె తారక నామ మూను పాలక దై త్యున్ 
వెలుతును మూలకు, కోరెనొ 

కలినే జము |మోలకు నని కందుడు పలికెన్ 20! 

చి॥వ॥ వాచకు డా వలుకాడన్ 

లోచనముల్ సభలోనన్ 

జూచెను నైరృతి మూలన్ 

లేచె నొకండు బిరానన్. 202 

లః తల పంకించుచు.6 జనె నా 

శెలిదొర సభమూలనుండి శెలినెన టంచున్ 

నిలువుడి కావచ్చిన దన 

కల దెంతో కావలసిన కథ ముం దనుచున్. 808 

సిం॥రే॥ పెంచలేదు గాథ యంత్య 

(పాంచితమ్ము ఘట్ట మై వా 
చించె వక్త యెల్రవా రా 

లించి సారముక౯ా |గహింపన్, 204 

పీ అరిధై_ ర్యమును (కెంచగిరిని భదించెనో 

క్కమ్ముతో నా నిఖలా(న్ర వేది 

క దనమ్ము తప్ప దయ్యె, దనుజు లనుజు లై 

'రాదిత్యులకు స్వర్గ మంది యపుడు 

కత్తుల గొండ్లిలో కరివాయరథనంఖ్య 

వీస్తరాకుల సంఖ్య "వెండ్డి నొక లు 

తారకమ్మన్యు నాకారకమ్ముగ( గాల 

కి ర్రిశేమునొనర్చె గ ర్రికుండు 

గీ పూడ్చిపెట్టి పరళతఘ్నభూరిబలము 
రాకనపభుత్వము నోట రాయిగొకైై 

ధృతభవార్దతనూభారతీయ మైన 

(వజ యపు డమేయధాటి నట్లు జనులార్ ! 206 
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వరలికం గథ నిటులు నవగోపాలమి [త 

(తవ్వుకొనెం దన పూర్వదర్పమ్మును [వజ 

మరియు నిరువురు కొలదిగ మాటలాడి 

రొరిమెగూర్చి వేదమతంపు 'పెరిమగూర్చి. 206 

కొన కనియి రాజనారా 

యణు డధ్యతుండు మాటలాడిన వారిన్, 

వినుతించి, మెచ్చి మరు తెం 

పును, జాతి వడాననముగం బొనరుత! మనుచున్. 

విరమింవబడె సభయుం, జె 

క్కురు నర్కను కేగి రదియ కొనరిన యా ము 

యరిగెను నర్కసు]పూనా 

పురమునకున్ మరుదినమ్ము, బొంబయి ఇపుడో |! 

207 

208 
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తనదు జాతీయధోరణి తనదె కాని 

కోకిలము మన స్వరమున. [గోల్బ దయ్యె, 
ననుచు6 గాకులు వాగికొన్నవి తదియ 

కాలచివ్నా చిహ్నితవిశ్వలీలం బూచి, 

మల్లియలు గులాబులు కో 

కొల్ల లుగా6 బూచె సంపగులు మున్నగు పూ 

లుల్ల ములు వివిధలలితము 

లెల్ల నిటులు( దనరు నని [పకృతి |వకటింపన్ 

మోజుపడంగ నేమగును పుట్టద యెట్లని జాతి యాత్మ నౌ 

రోజుగం "జేయు మల్లియలలోన, గులాబులలోన స్వచ్చమున్ 
రాజిలె, లోకమాన్య మిది, | ఘాణము నన్నియు నేకరీతి స 
న్మానము చేసినన్ మతులు వై కవిధమ్ములు |మొగ్గుకొన్ని టన్. 

వీక నుపస్యసించు నొక విజ్ఞ వరేణ్యుని వై భవమ్ము పుం 
స్కో కిలకూజితాన్వితము చూఅగొనెన్ నవాకారవృతు మా 
వాకున కుల్ల సిల్లిన విభాతి దనర్చెను పూల తోటలో 

మోకలు తీవెలున్ మహిజముల్ మలయానిలచాలితమ్ములై _, 

ఆ॥ వె! రెమ్మనుండి వెడలు తుమ్మెదపిండు పి 

స్టలున వెడలు గుండ్లు బలె నెసంగ 

నిలచి పోరు యోధునిన్ దలసించె ర 

సాలతరువు నాటి సమయమందు 

వూనాస్థానీయం బది 

పానీయం బచటి |వజకు చారతిచనుచా 

లేనాడును, సావానమున 

నానాడే ఘనము, సాంఫి కాభ్యుదయమునన్ , 
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గీ (పజలు వివిధోత్సవమ్ములం బరగి రపుడు 

వానిలో సర్మ సొక్కటి, (వా,ఘసింవా 

ములవయిని స్వారినేయు కోతులును నందు 

వింత వేస మాపదమ_స్పదంతురముగ 7 
శ॥ _ ఇరువురు | వేవకు లం దొక 

మలువున6 గూర్చుండి, రొకడు మాటాడె నిటుల్ 
నరు లీ మృగములఆకన్న కా 

మెలుగా! మన యస్యతం| తమేదినివై నిన్ 8 

గీ! కొరడ రుళిపించు నధికారి. గొఅవిచూవు 

చూచి గుజుకొట్టియును బోను చొరక తవ్ప 

దయ్యం బంచాన్యష. న కెవ్య రన జెటుకు 

'దార్పబడిరొ ఫడశే! విడుదలయ లేదు, 9 
క్ అన్న తన హితునితో నిటు 

అన్నా డా యద్వితీయు జైన ద్వితీయుం 

డన్నా! పొరవడితివి విన 

కున్నావొ శివాజి బగరగుంజెన రాజిన్ 10 
క్॥ ఆయస వరివంధి కటక 

టా! యనం దన బందెకటకటాల్ విడి రాజే! 

ఓయి! సఖః పులికి నఖమే 

యాయుధము, మనిసికి బుద్ది యంతకు ఘనమున్ 11 

క్ అని మరల వెడదకన్నులు 

ఘననాసము వెన్నురమ్ము గల ఫాడ్కే యి 

ట్రనియె మెలమెల్ల మి|తమః 

మన జంటయె చాలు భరతమాతను దేర్చన్. 12 

శా అంతన్ సర్కనునేత యాంగ్లు డొక డాయా జంతుశి జాస్మృతుల్ 
సాంతాభ్య స్త్రము లైన దిట్ట యిరుచాయన్ జోడుపిస్తోళ్ళ నా 
|కాంతమ్ముల్ దుగ జేబు లూని (వజ నాజ్ఞపించి య (వోదిగా 
నంతస్సారనిదర్శ నావయవవిన్యాసమ్ముతో ని ట్రనెన్. 18 
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పీ ఇది యా [ఫి కాఖండనది తీరమున మాకు 

మచ్చిక చింవాంజిమర్కటంబు 

ఇదె సింగ పూరరణ్య దవాన లమునుఐడి 

రతీంపబడిన తరమకంబు 

ఇది సింవాళద్వీపహపృా దయఘో రారణ్య 

పరిలబ్రవి సబ్బభల్లుకంబు 

ఇది (బవ్యాదేళశసంపద యింక బొత్తిగా 

మాకు లోగని గజమండనంబు 

An ఇదియ శెనడామృగాధీవ మెంత యగ్ని 

మండినన్ వలయమ్ముననుండి యెపుడో 

మెణబపు మెఅసిన చందాన నురవడించి 

యవతలకు దాక, జనులార! యరయుడోయి! 14 

An అవిగొ లంఘీంచె భరతఖండాంతరా_త్త 

వంగ దేశ మవో రాష్ట్ర? వె భవములు 
తరు, పులు లొక యెత్తు నీ ద్వయ మొకేెత్తు 

నెపుడు |కొ_త్తయ వీని శే మిడెడి శివ, 15 

గీ;  ఇటులు జనమున శెణీగించి పా య్య టంచు 

"రెండు చేతుల (మోగించె రెండు కళలు 

వానివై బడె నిరుపులుల్, వాడు లేడు 

కలదు | వేవుల (పోవు ర_క్షృమ్ముమడువు. 16 

శా॥ వోవేకారనినాదమేదురముగా నా నర్క న చై జన 

వ్యూవామ్సుల్ గ్భవా మేగుచున్నయపు డం దున్నార లే 

కొందటో 

ఓ హొవోో! యనినట్టి వారలును, వైన్యోద్యోగి 'ఫాడ్కేి' దళ 

న్నీ వారాంశుమరీచిలోన నిదురించెన్ యోజనామగ్ను డై. 17 

ట్ర్ అది తెల్లవారుజామున, 

గదిసిన కల, కంట నీరు [గక్కుచు. జూచెన్ 
దుదిచూపు తనకొటకు రుజ 

మ దిరిన జనయితి మేని ముడుతలు (వేలన్ 18 
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తన కెంత యున్న న ధాని నెవ్వడొ నాచి 

కొని వేసినది యింత కూడు గాగ 

దన కాలికిన్ జేతికిని సంకెలలు వైచి 
చెఅఐట్టి నట్టి దుస్థి ఎతియు గాగ 

చన గొంతు నెవ్వడో తనయా! యనుచు. బిల 

గెరిన యవుడు నొక్కినది గాగ 

దన సవోయుని చంపి తన మేన త|ద_క్ష 
మును పూసి యెవడొ నవ్వినది గాగ 

గంజుకొనుచుండ మాత, యీజతించీనాడు 

నఅచినాడు నమ్మా ! యని, యాడుగఅచి 
నాడు, లేచి ఫాడ్కే నిజనయనములను 
తుడుచుకొన్నాడు నీరము తొనకుచుండ. 19 

మ॥కనులక్ గటినయటు లె న జననీకమోతిక వసి తివ్ 
(A) ల మాటా లు can) 

క్ర 

గనుపిఎవన్ దొలిసంధ్యవేళ మలిసంధ్యా వేళగా, గొందు ల 

ల్లి నొకే గంతున చాటి చే3 నత డాంగ్లావాస ముద్యానఖే 

లనరంగ స్టలచి | తళాద్వలసుకాలావీధివిన్యానమున్ . 90 

చేరి యొక భవనరాజ 
చ్వారముకడ వేచె ఫాడ్కె, పంజకమున మె 
నా “రూడ్ రూడ్ గబవే” యన 
వై_రవముగ జాగిలమ్ము “భా భౌ” మనగా. 2| 

చ॥ వెలి కరుదెంచి స|భుకుటివీకణు డై యధికారి నన్ను మె 

ర్ 

లొ-లువగ నే పిళాచి యిటకున్ గొని తెచ్చెను నిన్ను నే డనన్ 
లిపి స్వకీయదుస్థితిని నే జనుదెంతును వేగ కెండురో 

జులు నెలవిండు చాలు ననుచున్ ఫడకే వచియించె వానితో. 22 

ఆతడు వచియించేె నిదే 
నా! తెచ్చితి వేదొ వేగు నని తలచితి, నం 
సీతంబు కార్భభారం 

వీ తఆి సెల విడగ జాల నెవ్వరిశేనిన్, 28 
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మ॥ విని ఫాడ్కే. బిగలాగి వాగె నవాసావేంఖత్తురంగ నా 
గిన భంగిన్ మది నిగ్రహించి, కను లగ్నిన్ రాల్పబటో. బ యా 
పిన రెప్పల్ తగ ముస్టినుండి బలిమిన్ విప్పొందు వే యా 
తనికిం బ్యతము [వాసి యిచ్చె( గొలువున్ చా (చెంచికొన ట్లుగా. 

గీ నీరు | తాగక యెవ్వడేని యలిగినను. 
చారుచునెయుండు నది యని పలికి యధిపు 
డాగిపోవును నది, (బద్దలగును కొండ 

(వజ తలంవగ నని మాటువలుకు వినియ. 25 

Au నందు గల (వేళ్ళ చేయూగు వందనమ్ము 

వాని మీసపు మెలి వేత పరిగణింప 

దగిన, వతడు వుటావాటి. దరభినాడు 

మాతృ సేవావరాయణమాననుండు 26 

ఇ॥ పూనాలో నత డింట మాతృచరణమ్ముల్ (మొక్క. వై త్యానునం 
ధానాచంచలతత్క్య్క_-ళేబర మొకింతన్ వేడిమిం బొంబెంగ 
న్లోనన్ జూచి జని(తి ప్యుతకుని మేనున్ దువ్వి నా తండి! ఫా 
డే! నన్ మించిన భారతాంబ కల దోయీ! నీ కొనెన్ మెల్లిగా, 

గీ॥ పరశురామజ్వలితవహ్నాభవము నాన్న! 
వంశముల మిన్న యీ “చితాపావనంబు" 
పుట్టి రిందు. వీష్వూలు, నీవు నుదితుడవు 

కొడుకుబుజము దడవి తుది నొడివె నామె. 28 

సీ॥ సరితూగ గలనొ జిజాబాయితో నంచు 

నెవ్వరు నను పాచ్చరించువారు 

గు తప్పరాదు వాక్కును తప్పరా దంచు 

నెవ్వరు నన్ను శిడీంచువారు 

శెలిగుట్టు తెలియ నై కొలువు సేత య టంచు 

నెవ్వరు నను మందలించువారు 
శాతము (వాహ్మ వ్రమ్ము సంస్కృ తికను లంచు 

"నెవ్వరు నాకు బోధించువారు 
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ఆ॥వె! అమ్మ! నీవు వేటు నంద అ మ్మలు "వేలు 

మాతృ బలమె బలము నూనవునకు 

పూజ్యభావములకు6 బురుడు వోసిన నీవు 

లేని నాకు జగము లేని దయ్యె. 29 

క॥ తల్లీ! తల్లీ యని దుర 
పీల్లగ విబుధుండు నుతుడు పిల్లడు వోలెన్ 

దళ్ల లనాజనలోకమ 

తల్లికి మూయబడెం గన్ను దమ్ములు విధిచే. 80 

శ వదియునురెండు నవాస్సుల 

వదవడి నర్టాంగి పలికె ఫాడ్కేతో స్వా 
మి! దినముదిన మాయ.వుపాల్ 

కొ దువబజెడి. జిల్లికుండలో. బోసిన మై. 81 

ఉ॥ ఆయువులో భవాదృ్భశుల కర్టని మేషము వ్యర్ణ మేనా యాం 

'గేయులు కోటిరూకల గణింతురు పెచ్చుగ, నంత జా గగున్ 

భ్యేయముసిద్ది యీ భరత దేళశజనమ్మున, శాయుధమ్ము అం 

దీయగ నొజ్జ యిమ్ము భవదీయభుజాభరణమ్మ్ములం |బభూ! శి2 

An అంధతమసమః బాప నహాస్క-రుండు 

చాల నొకడె, (శేయన్మ్కంరుల్ చాలమంది 

త్యాద్భశులు కావలయు నేడు భారతమున 

సతము బవుళవకం బైన [బతుకు (బోవ. లకీ 

సీః బోధించి (ప్రజకు నంశోధించి యోధుల 

సమకూర్చుకొని బొరుసాగు నదను 

రాణాలవ( బడి బాణాల వలం దుపా 

కల లాగికోని వంచుకోనెడి యదను 

'రైఫిలుగుండ్ర విరాజి పట్టి నాగ 

యజ్ఞోవవీత మై యడరు నదను 

పా9ణమ్ము "తంపుమాగో ణమ్ము వెడ్డగా 

విసరి మార్తురం బడ వేయు నదను 
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An 

Au 

An 

మాతతుదిపల్కునకు వ్యఖస్ర_వాతయదను 

భరత మాతముసిముసినవ్వు మెజయు నదను 

కంకణము మీ కయి శేను కట్టు నదను 

స్వామి! వచ్చి వేచినది (పొగ్గ్వారమందు. 

"పెన వేసికొనినవి (పియా! 

మన యిరువురి జీవభావమతధర్మము థ్రీ 

తనువు లిరు [కొవ్వువత్తులు 
జన తాక ల్యాణమార్ష సందీప్యమ్ముల్ . 

నా విని పతి సత్యము థా 

మా, వలియించితివి! చేశమందలి నరకం 

వావిరి కాదే! యూదుళ 

భావావేళశమున. దొడర 'ద్వాదృశ లనియెన్ 

“తాంతియాతో పె'తరువాత తారసిల త్వ 

దన్యు డైన ధన్యుడు లేడ యనిన సతికి 

మరియు నె బతి యట్టి రెవ్యరము కాము 

నొక్కా. డున్నాడు సుమి! తెన్స మొక్కలీడు. 

అతడు 'ద్వారబంధాలవంశాచ్ట్దీ గన్న 

చం(దయాఖ్యుడు, సరఠ్కారునెనికులు వ 

చింప వింటి నాతని చేరు చెప్పగం బర 

థై ర్యగ్భువామున చ్వారబంధమ్ము (వీలు. 

పుడమికి వాదయమ్ము పొంగు వచ్చికవీడు 
తొనకుచున్నది |ప్రాణఘనము తళుకు 
ఇరు తటముుల నేచి తట చై న తరువాటి 

కురియుచున్న ది ఫుల్ల కుసుమవృష్టి 

కలకల స్వానమ్ము నెలుగె త్తి ద్విజకోటి 

పలుకుచున్నది |శుతి|పమదభరము 
ఒక కట్టుగా. జేయుచున్న నాట్యమ్మున 

లు 
దుముకుచున్నది తరంగముల పంక్తి 

88 

85 

86 

87 

88 

89 
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గీ భూరికోలావాలము జరుపుకొనుచున్న 
దో! తరుణి! వీరవర్ణంతి గౌతమీ[స్ర 

వంతి, యున్నది తన్న దీపారవన్య 

సీమలో చం[దయ నివసించెడి బవంతి. 

సీ! పులులు వంతుల మార్పు నలవర్చికొని కావ 

లాగాయు. దేజీల లాయమునకు 

జాంబవంతుని కోవ జామున కొక మారు 

(పవారిసాగును గృవా|పాంతమునకు( 

(కొత కొత్తవి చేరి కో డెతాచులు రత 

గావించు నాయుధాగారమునకు 

బవలు డేగలును గూబలు రేయి న్యాయని 

ర్వవాణదత్వములు చారత్వమునకు 

గీ ననుచరుల టన్న వారు, చే దై ళరమ్ము 
తీయ నె మనమ్ము గెఅలు కోయదొరలు 

గడ్డవానినమును. చాప గౌతమీయ 

మెన మన్నియమునకు చం[దయ్య (వభువు. 

ఆ॥వె॥ కోయవా రమాయికు లనాగరకులు వ 

(స్రుములు నిండు చాల్స (కోద్ద చేయ 

రైన నేమి వార లథమన్ఫులా ? కారు 

సీకియందు జాతినియమనుందు. 

అవె* ఐన నేమి గొప్ప యధికారి, (శ్రీమంతు 

డైన నేమి, చదువ రై న నేమి 
మానవత్వమునకు. (కాణమ్ము నీతి య 

దొంటని యత డొగుడువంటి వాటు. 

అ॥వె॥ సద్గుణమ్ము లేక చలువదుస్తుల మోత 

నాగరకత కాగ నడచు నెవడు 

చేవునుండి నగరి రేవేలువానింటి 

కరుగు (పాణి కాత డ|గథవుడు. 
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చ॥కల దొక చెద్ద యూ రచటం గాననసీమసమీపమందు, సం 

జ కులముగ నంత సాగు నట, కోయలు పూరుషు అంగనల్ సము 

_ జ్వైలగతి వచ్చి యచ్చటకు వారమువారము దర్పణాదిక 
మ్ములకొలి కమ్ముచుం (దు వనభూమి లభించిన వస్తుసంపదకళా, 4ర్ 

బ్బ "పెట్టు పొగాకు నివ్వి వెదుళ్ళ ముత్యాలు 

రా! కొల్చుకో కూనలమ్మతోడు 

కొనర మామా! మంచి గొంగడి యిచ్చి యీ 

చిలి లేనిది "పెదపిలి తోలు 
లా 6౧ ౧ 

ఒసగి సెనగవప్పును సరికినరి చార 

వప్పు నెట్టుకొనరా! కుష్పకుప్ప 
ఇది జుంటితేనె మొన్న దులిపితిమి దొరా! 

దినిని గొని మంచినూనే యిడుర! 

- 

An యనుచు కొనుగోలుదారుల నామతించి 

యాటవిక సంవదను కోయ లమ్ముచుం దు 

వర్తకులు తదువాంత| పవర్తకులు ని 

రంతరహిరణ్యరంగన_ర్తకులు కాగ, 46 

అ॥వఐ॥ అందు వచ్చె నెనికాథికారి యొకండు 

భటులు చి[తవ ర్ధపటులు కొలువ 

వెదకివెదకి చూపు 'వేనినో విసుగొంది 

యతడు ముఖ్యుతో రవాన్య మాడె. శ 

శ్ర్॥ చని యిటునటు నా ముఖ్యుడు 

వన వస్తువు లన్నొో చాపవె ( బటిచి నీతం 

విని యొకత కూరుచొనియ 

మ్మునెడన్ నిల్వబడె మనసు పులిసినయటు లై, 48 

శ ఈ (స్పీయే “సీ యనగా 

ని బ్రీ మేడ వర నున్నదే! నలుగక మె 
య$న్ర్రం విది యైదవదిసు 

మౌస్తు9న కని వాడు యువతి నభివర్థించెన్ = 49 



86 _ వందేమాతరం 

ర ఓ నా లవఠి లాలీ! 

యీ నీ చావపయి నున్న వివి యేమి? యనెన్ 

వానిన్ జుఅజచుఅకనుకలి 

మై నారసి కోయజాతిమణి యోయి! దొరా! 50 

నుః దొర!మువ్వన్నె మెకాల రొమ్ములకు కత్తుల్ [గుచ్చి మావారు చీ 

ల్రురు, చానన్ వెలువడ్డ యెమ్ము లివి మేలున్ గూర్చునాన్ 

భాగ్యపున్ 
దొరువున్ మా కవి కావు నే డివి య టంచున్ దద్వధూటికుచో 

పరి లారికొప మోపి వాడు పొడిచెన్ వ్యాళీఫణంబున్ బలెన్. 51 

క॥ కన్నుల దప్పిక ! దిర్చిన 

యన్నులలో మిన్న మదపుటాకలిదీర్పన్ 

(గన్నన లేవే ! పున్నెము 

కన్నము (తవ్వినది భాగ్యఖని కనియు ననెన్. 52 

చ॥ అనుడు తదీయనై నికదురాత్ముని చావు వలాబు వట్లు (తుం 

పిన మగవాని వేరు వినుపింపు మటం చడుంగంగ భార్య కి 

ట్రనె బలవంతు డమ్మి ! మదవాగ్తిని వాసము చాచి కొట్లు న 

య్యనువున గౌ న వ్యనచరాంగన గల్ల ము వాయ వానిని. 

'చ॥ ఎవ రెటు లైన నేమి మన కేల, యటంచును ధర్మరతుగా 
వ్యవవ్శాతిశక్తు డీశ్వరుజ యంచును మత్కులజాత కాద యీ 

యువిద యటంచు నీ |వభుత యుండుటచే మనుచున్నవార మౌ 
ట వలదు రాజవిడ్వర మటంచు నువేక వహించి రందలున్. 54 

గీ: ఎవని మగవా డటంచు నేడు వచియింతు 
నున్నచో వాడు స్వర్గమం దుండు, లేక 
యిందు జిఅి నుండు, కాననమందు నుండు 

వీడు వాని జ్ఞాడకొఆఅకు వెదకుచుండు ల్5్ 
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క్ర పురిజనుల కంకు (శేష్లులు 

గిరిజనులే, వారు కూడి కేక లిడుచునో। 

మురికిమననుమానిసి ! నిను 

నణకెద మని వెంటనంటినా రా భటునిన్, 56 

క॥ తనవద్ద శస్త్రములు కల 

వను స్పృపహయే లేక భటుడు పరుగిడె గాలిన్ 

దృణ మటుల బలియు డయ్యు న 

వినీతిచే నెంతటి గురువేనియు లఘు వె 57 

ఉక కో ఆలు గోళ్లుగా నడరు కోయతచేతుల ధాటి గాయమున్ 

తోరము గాగ నీ భటుడు దూకి నిజాధిపు _మోల వెప్పె, వా 

డో! రయ మొప్పం [గోవుల గడున్ రగిలింపగ౦ం జేసె సేనచే,. 

[గూరత కోర్వజాలక వరుంగిడి రా వన చారిబ్బ ందముల్ . 658 

చ॥ పరుగిడి వారు చం [దయకు బాటును ఇప్ప నతండు యోజనా 

పరుడు [గహించెం దన్ను జెజబట్టగ వచ్చి [పభుత్వనేతయే 
౬ 

జరిపెను |గంథ మింత తన చక్కియు నుక్కు- నెలుంగ నంచు,మం 

థరవాసదాననమ్మున వనస్థుల సిద్దము సేసె బోరిశ్రై 59 

చ॥ దురముల నందునందు. దన తోడుగ. బోరినవారి శ స్త్రమం 

దిరమున కాత జేగి యరుదెం డన. గత్తులు గం|డగొడ్డళుల్ 

గరళవిదిగ్గ కాండములు "కార్ముక ముల్ గొని కోయవారు ని 

ల్చిరి పగవారి. గోయక స్పృ శింపదు కే ల్కాడి నన్న వార లై .80 

మ! నడినె_త్రిన్ ముడీగొన్న జాంజారుకురుల్ నానాలతాబంధముల్ 

కడెముల్ తాయెతు లొప్ప నేతములు [గక్కన్ జం|డనిప్పుల్ 
వడి 

న్నడచెన్ వన్యజనంబు చం[దయబడిన్ “జె కొండలమ్మా"ధ్వనం: 

'బెడమున్ గొల్పని ముండ్లచెట్ల కొమ అంతే జీరినన్ గాననై.61 
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ఉ॥ తెల్లని పాగతోడ మెలిదీరినమీనముసోగతోడ! నా 

బల్లి దుడుకా సుదీర్హసమభ క్షళరీరుడు ధీరుడున్ మవో 
మల్లుడు సాగ, జం(ద్రయసమా ఖ్యుడు భారత కేతనమ్మ (పొ 

ణో ల్లసితమ్ముగా నడచుచున్నదొ ! జోదుల కగగామి యె, 

క. అని తన్ను చూచి తళతళ 

గనులన్ మెఅయించుచున్న కాంతకు “ఫాడ్కేో 

వినిచె నిటు మరియు నటు నా పరి 

కనుపించెను దవ్వునుండి కన నొక్క-డుగా. 88 

చ। పగర గుడారముల్ దరిసి బంట్లను చంద్రయ నాల్లు వైపులం 

దుః గదియ దీర్చి వా లయిన తోరపు మిటను నిల్చి యగ్నిజా 
ణగణముతో నశేవదవానం బొనరించెను కాన మైన బొ 
గ్గగు నొక కొంత బూ దిది నిరర్థమంచు. దలంప కోయతల్ .64 

ఉ॥ పడ్డ తుపాకిగుం డ్లినుము వై బడిన ట్లయి కొంత నొచ్చియున్ 
గొడ్డము లేని కోయవరి కో! యని తో డెనయంగం గోసినా 

డడ్డమునిల్వుకోత నహితొఘము. జం[దయ ఖర్గపాణి మొ 
దొడ్డ తదీయ యద్దమున( దొళ్లైను గౌతమి రక్తవేణి యొ. రిల 

ళ॥ తరవళిబరిచితుపాకీ 

గరిడీవై చేయి! గోపికాబాయీ! గ 

గురుపరచు నాం|ధపౌరువ 

చరి తభఘట్ట మిది వినుము సాకల్యముగా. 66 

శ ఇబుకున బడి భారతరా 

హగిరమా జీవనము వోలె సాగు నొకట నం 
దిరు గిరుల నడుమ గోదా 

వరి, చం[దయ యుండెః గొండవవై నవలిదరిన్ 67 

ఉ॥ వానిని పట్టుకో బతినం బట్టి యటన్ జనుచెంచి యాంగ్లసే 
నాని మరొక్క డిద్దరి వనమున బెబ్బులివేటపొంటె ను 
న్నానని పొంచిపొంచియు రణత్వరమాణచమూనమేతు డై 
యా నది చాటి కొండవయి కద్దరిం |బాక దొడంగ వేగుతో.68 
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ఉ॥ ఈ నడిమింటికాన దహియింపుడు, మం దిడి పేల్చి యా శిలల్ 

చేనతలల్ బగుల్ప దొరలింపుడు గుబ్బలిగుబ్బనుండి తో 

డో నని శృతుయా[త కనుడో యని చం దయ కోయరాదణా 
కానతి 'వెన్చైనో ఫెళ ఫెళార్భటి వర్వులుపెన్లై మింటివై. 69 

-ఉ॥ భారతభూమిలో6 బసిడిపాతరలన్ దెగ్యదవ్వి యెత్తి నౌ 

భార తమమ్ముగా నెవరు వార్నిధివె ( గొనిపోవుచుందు ర 

వ్వారలు కూర్కువచ్చు నిక జ్వాలల వెచ్చని కొండ స్వాగతా 

చారము తీర్చె నంచు నొక శబ్దము వించె నవాబ్దనాద మై. 70 

ఉక క6క ని బట్టి గెల్చితి మఖండము భారత మండలమ్ము ను 

వె గ, దాని నడిమి "పెట్రతి మీప్పుడు కత్తి నంచు వా 

[కు రు వేరు వారి చెయి కొంకర తీఅ నిదే కరా(గజా 

గ రళాగ్నిరత యని కంఠము వించె దిశావకుంర మై, Ti 

An భారతము రోజావూల పా న్స టంచు 

'నెంచినా మగ్నిపర్యత మంచు నెంచ 

మైతిమే! యనుకొని రథియాతిగణము 
(పక్ళతికడువున మంటలు బగ్గు మనగ, 72 

ఉ॥ గంధక వాసనా కలితగా ఢవి హారి తథఖీమధూమభా 

రాంధులు కాననా్శాకమణు లంత్యము చూపున వొాండొకళ్ళ ని 

రగ్గంధముగా గనుంగొనుటకై. సలివెన్ సవాకారమున్ మరు 
దృంధువు వారి చుట్టు తరువాటము గాటముగా దహించుచున్ . 

Ar ఆ వనచరాళి రామచం[దయ్యయండ 

చూచుకొని ద్విగుణీకృత న్యూతశ క్రి 

గండపాపషూణముల మార్తు దండువెని 

ఫిడిచె మెద డూడి తల పిప్పిపిప్పి గాగ 74 

An కాంత । యిది నిన్న మొన్నసంగతియ సుమ్మి ! 
యతనికిని నాకు దూర మత్యంత మగుట. 
గలసికొన మెతి మెందేని కలయగలము 

(పక్కలో బళ్లై మత డాంగ్ల (ప్రభుత కిపుడు. 75 
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శా॥ స్వాతం(త్యం బను కోట గట్టుకొను చెల్వా ! భారతం బెన్నడే 
నీ, తన్నిర్మితిలో శిలా[వకర మెన్నే నౌను (ప్రాణము, ల 
ప్లై శా జ్ఞాతుడు కాడ యెందజకొ బాల శేమ్ల డొక్కండు గో 
పీ తాద్భమ్హున దేళథ క్షు క్కు డెవ డోసీ! నేటి యీ వెద్దలన్. 78 

క॥ వంజాబున శిక్కులు ము 

న్నంజలి ఘటియించుటన్ గదా! యెన్నండో 
భంజింపబడదగిన పెర 

జంజాటముయజుపతిత స్వారి యొనర్చెన్. 77 

గీ॥ అది యొటింగిన రామసిం గను మనిషి 

పరకృతము లైన యొ త్తిక్ళు పట్టలేక 
కొటతవడ దుగ్గ ముఖ్యమ్ము లరయ లేక 

గళము కావాళముగం (బజ కలక దీర్చె. 78 

గీ |పాణవాయువుకన్నను పౌరుషంబు 
ముఖ్య, మన్నముకన్నను ముఖ్య మాత్మ 

గౌరవము, వలువకన్న ముఖ్యంబ యిక 

మత్య మని తలుపనివాడు మనిసి కాడు. 79 

చః మృగములునున్ ఖగమ్ములు వచింవగ నేరిచియున్న వాని బా 
స గులుతు వట్టు శక్తి మనజాతిక యున్నను నై_కమత్య మిం 

తగ జెడిపోదు, రొక్కమును తాకని వెగ్గులులేని వవ్వి నే 
ర్పుగద'మనువ్యుతన్ మనకు, దోవాము చేసెను దైవ మీయెడన్, 

fr ధర్మరవాణము వోలె నధర్మనవాన 

మును కడున్ దూమ్య, మిట్లు వాకొనుచు గురుడు 

ము క్షకంరాన శిక్కు.ల మొక్క-లమ్ము 

చెనిచె గోవిందసింవాకోవిదుడు తొల్లి. 80: 

క॥ గోవిందసింహు తదుపరి 

జీవించె నటులనె రామసింహుడు స్వాతం 

(క్యావేళము రూపుగొనిన 

శేవన్, వాని విని పికిలి జేగన్ దరిమెన్. 81 
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మ! గురుగోవిందుని రామసింహు జెదలోంగూర్చున్న య బ్లెంచుచున్ 
శిరముల్ ఛచాల్చక వాని యుద్యమము సజ్లీభూతమున్ "జేయుటల్ 

నరమళ్యాదను నిల్ప నాయుధముతోడన్ మైతి గావించుటల్ 
శరణీయమ్ములుగా కథించె మెయి చెంచ౯ సర్వపాంచాలమున్ , 

మక ధనధాన్యమ్ములు వీజువోనటుల. ద _త్త త్పాంతసం తమన 

ద్వినియోగమ్మున కౌటకి, మతను.బొంది'న్నిల్వున్న డ్డమ్ము క్రో 

త నివారించుటకై_ స్వ దెళ్ళఘ నతాధానమ్ము కై, యన్యదే 

శ్యనియంతృత్వ మదృళ్య మౌటయె యవశ్యంభావి తద్భామలన్ , 

క్॥ ధర్మార్ధ కామ మోతము 

లర్మంబడక విలసిల్లు నక్క అకొఅ కై 

నిర్మించికొనవలయు మన 

నిర్మద మగు (ప్రభుత మనము నే డత డనియె౯ా 84 

గీ మొలచి యెదిగి కీవియసాగి తలిరుతోొడిగి 

'యెల్ల పాంచాల మొక పొదరిల్లు గాగ 

నల్లుకొని పూచి (కొళతావిజల్లు గురిసె 

రామసింహు జతన (వజా [శమము కతన, 85 

సిక (గామీణభూమీకరం బుపమండణ 

కార్యాలయమునకు గదల కుండె 

బల్లెలం గకలు పరిసిపో నధియోగ 

ములును న్యాయస్థానముఖము గనవు 

పాశ్చాత్య వేషమ్ము భామ బహిష్కృత 

ములు, కొలువుల "సేత మూలబడియె 

థారతమతనిరాసారంభివాబ్రఖ 

ఫ్టలి నిర్వు రుండిరి తద్యుతముగ 

fn  రామసింవామవోభాగరచిత మైన 
స్వీయవరిపాలనమ్ము నిస్సీమనీతి 
పంచనదరత్నగర్భవె ( బాదుకొనగ 

పరవిభుతలత్మీ గుండెలు బాదుకొనగ,. 86 
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ఉప ణవట్టణమునను( బ ల్రియబల్సి యం దెల్రపాజు రా 

౩ చుం దిట్టుచున్ (బజను గొట్టుచు నెవ్వడు రామసింగు? వా 
డె లనుండు? నెందు గల? డింత వచింపుడు చాలు నం చొకే 

వను వట్టియున్ విసిగి వ్యర్ణక్ళత|కమ మయ్యె నంతటన్. 87 

ఇా॥ సేనేరా! యల రామసింవుడను నేనే నేనె యీ దేవా మె 

చైనం బోవును, శ(స్త్రఖీరువును గా నంచున్ జనం బెల్ల ఘం 

టానాదోవమకంఠనాదమున నొడ్డారింప రుంరూనిలాం 

భోనిధ్యాస్థను గుర్తు తెచ్చినది తదూర్యుద్యముం బయ్యొడన్ 88 

చ॥ విటుగని 'యెమ్ము లేదు తన వెన్నున, బందిగముల్ దురంతదు 
ర్భరతరఘోరముల్ తన నివాసము నేతకు. జాలలేదు, నే 
(తరుచిరకాంతి సుంతయు. దొజంగదు తజ్జన కాస్వతం (తతా 

స్ఫురదసమానమానధనశోభకు మిర్మిటు ల€ె_త్తె నేల్చడిన్ 89 

ఉ॥ ఎత్తిన కత్తికి బదుగురేనియు కృత్తులు గా కొకండునున్ 
రి_త్తబుజమ్ము దింవడు, శరీరులు మిత్తులు రామసింవు రా 
హుత్తులు కాల్బలమ్ములు న్యం! తొలిపోరి కుమారసింవును 

న్హ_త్తరణోద్దతుల్ స్థలము మార్చినవో! యనిపించె వారిచే. 90 

చ॥ వరబల మెక్కు- డౌ నసురవధముతో నురలుం బలెం [బజల్ 
భరితమవోగ్నిశన్తు9 అగు పాలకవర్గము నడ్డి పోరి యొ 
దజటొ యురి[తాటి కందిరి, శతఘ్నుల నోటికి మే నొనంగి రీ 
తరమున వారికిన్ చెగువదారితనమ్మున [దోవ జూపుచున్ 91 

క॥ కల డట్టివారిలో నొక 
కలకలలాడు వదనమ్ము కల బాలుడు, హూ 

యల దణి యే మతి నుండనొ 

మెలగెద రాడ్భక్తి నను కమించెదర యనెన్ 92 

ఉ॥ బాలుడు వలె ని ట్రపుడు [పాతరఖభీడ్యులం గాల్చినట్టి నీ 
"కే లది (వీలదేమి? యొక కేవల మల్పుని సంవారింపగా 

మాలుగు కేమి? నన్ను మని మంగళగీతిక పాడ మందువో 
లాలనంజేసి మమ్ముల గులాగములుగా. బనిగొన్న జాతికిన్. 98 
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చ! చదురులలోన మీ రెటుల శాసనకర్తలొ మాకు వింటి, మి 
మ్మెదిరి న్వతం|తతం బడయ నే_డెఆ చాలనినాడు చచ్చు టొ 

ప్పిద మనుకొంటి, మాది తగవేకదరా! పరపొలనాటవీ 

చ్చిదురము నౌ తలంపు,మిమ.. జేరిన మా తలవంపు దీలునేః 94 

క॥ నరజాతి వరాధీన 

త్వరహితవృ త్తికొ మెలంగ దగు నని లండన్ 
పురపారశాలచాలుర 

శిటీగింతురు మీరు నరుల మేమును గామో। 95: 

శా। మిమ్మున్ రోమను లేలినప్పుడు మమున్ మీరె ట్లొ చా రశ్లై శూ 
లమ్ముల్ మీ మెయి. | గుమ్మి ధారలుగ( గీలాలమ్ము పాలింవశే! 

సమ్మానించిరె? మీరు వారలను, న్వేచబ్భాయత్నముల్ మానిరే? 
మమ్మున్ మీ రలనాటి మిమ్ములనుగా మన్నింపశేలో?జడుల్ 196 

ఉ॥ ఏల నెపోలియన్ మిము జయింవగ వచ్చిన నాడు లోగి త 
త్వాలన మొప్ప? రీ రతని వంచుటకైై జగ మెల్ల నేలకున్ 
గోలకు. చెచ్చినారు? మిము నూలొొన కేమును. బోటుబంట్ల మై 
యా లలి. బాజ| దోలి వెలయన్ వచియింపుర' దోస మెట్టిదో' ర 

ఆ॥ వః మన్ను దిన్న పాము మాడి మిన్నక యుంటి 

చేరి? యర్భకునిగ నెంచి నన్ను 

ఖడ్గ మిమ్ము ద్వంద్వకదనమ్మున న్నె తు 
చిమ్మి చావనిమ్ము, చివరి మాట, 9g 

క॥ అను వాని కోర్చి. నొప్పక 

వినతి వినా విడ మొనయక విథభథుత ఫిరంగీ 

కనరునకు జాలు గుబటిజే 

నెను సుతిమె_త్త నగు నొడలు చి దుపలు కాగన్. 99 

ఆః వె॥ ఎవ్వరో యదృశ్య యింతి యొకత (వాలి 
వాని నెల్ల నదికి [పాణిం జేసి 
బంతి వంటి యొకటి వింతవస్తువును పి 

పోలు నిచ్చినట్లు [శుతము నాకు. 100 
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చ॥ అనుటయు. గన్ను లొత్తుకొని యా సతి స్వామి!స్వదేళభ క్తి యీ 

యనువున నొప్పు నే1శిశువులందున విజ్ఞత యింత యొప్పునే! 

యనితరలభ్య * "ర్య సముదంచితతాదృళపు | తరత్నము£- 

గనుటకు నోచు నో మెదియొ నాధ!వచింపువె నేను నోచెదన్ .10| 

క॥ నా వానుదేవుడి ట్రనె 

నీ వొక తెవు నోచ నొక్క-డే పుట్టును, భూ 
'జేవి యిది నోచగావలెం 

గావలె నట్టి (పజ వేలుగా సంభూతుల్ 102 

ఉ॥ ఆయుధశికనమ శ్రికోఅ కంతయు సిద్దము చేసినాను శే 

బీ యుదయమ్ముునుండి మొద లెందణొ వత్తురు కండకండ దే 

శాయపుటండ "సేయు తరుణా గసరుల్ జనజా[గ్రియార్జిపు పుం 

సీ!ీయనమానబోధముబుసీ' వాయచారణచారువై_ దుషీ! 108 

“అ॥ వె! చెప్పిచెస్పి యిట్లు చెక్కిలి ముదాడ 
య అ 

వానుదేను డతివ వరుసకలిపె 

నొకరివలన నొకరము కృ తార్జుల మ టంచు 

తనువు లేకమగుచు. దనినె జంట. 104 



రానడే ఖండము 

ఆ|| వ॥ జరుగుచుంజె సాము, చనుదెంచె దొలత 

రావునాము డంతరంగు డొకడు 

అన్న!వింటి నిన్న నద్భుతోపన్యాస 
యేమిచెప్ప'ననుచు నిట్లు చెప్పె, 1 

చః ఆవిరళ పూర్ణ సార్యజని కా ఖ్యసభాభవనాం తరము నన్ 

జెవియె శరీర మౌ (పజకు6 జెప్పె నిటుల్ మహితుండు*రాన జే 

వివిధము _లెన లోపము ల వెవ్పుడు తవ్పవు నెట్టి యేల్బడిన్ 
నవు రగు పద్దతిన్ చెలిపి నర్దగం జేయవలెన్ మవోజనుల్ ! ల్లి 

ఉ॥ చక్కని సాంఘికస్థితికి సాయము సేయును రాజకీయపున్ 
వాకుyలు, వీని వాడుకను నర్హత కల్లదు "పాతు బద్ద మై 

చక్కాటిమై పొనంగకయ, నంఘవికానము దీని పాదు, న 

మ్యక్యతబుద్ది యీ కలిమికై |వజ కావలె నజ్జనుల్ నుమా!లి 

సీ; వూనంగవచ్చు మవోనేతృబిరుదమ్ము 
కొందలో ఎరుందలణో కొలిచి నడువ 
వడయవచ్చును మహోపాధ్యాయబిరుదమ్ము 
శకలమో సకలమో చదువు చదువ 

బెరయవచ్చును మహా వేదాంతిబిరుద మ 
దె వఏతమో చ్వైతమో బహు కథింప 

నందుకోవచ్చు మవోక'విబిరుదమ్ము 
నజ లో విజ్ఞ లో యాదరింవ 

A1  నజ్జనుం డను బిరుదమ్ము సంతరించు 

కొనుట దుర్హట, మిద్దాని కొలిచి యొసగు 

విద్య లేదు |కమశిక ణవృ_త్తి దక్క 
చం[ద్రబింబ రీ బిరుదమ్ము శాంతి రేయి 4 
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ఆ।॥ వె సవతితల్లి నెనరు చాటుచున్నది మన 
చె (దభుత్య మంచు బలుకు వారు 

తోడివారి నంట నోడి పంచము అంచు 

పలుకు తమరి నెనరు తెలుపవలయు. ర్ 

గీ కూటికిం జేద యయినను కులమునకును 

బేద యౌనే?మతమ్మున భేద మైన 

మానవత్వమ్మునం "భేద మౌనె?నరుడు 

గు _ర్రెజిగి సర్వసమబుద్ది వ_ర్తిలవలె, 6 

గీ॥; _సార్వజనికసనమాజపవమున మూడు 

నెలల కొకసారి పటిక వెలువడు, (అజ 

లార! పంపుడు వ్యానములను [వభుత్వ 

శాసన |గ_స్తదోవనిరాసములను, 7 

గీ పన్ను చెల్లించు నెవ డై దువదులు రూక 
లట్ట వాడు ఇాసనసళాభ్యర్థి నెన్ను 

కొనగ నరు, డీ రీతి వాకొంటీ నేను 

దొరతనమునిర్భయ మ్మేమొ యరయవలయు. రి 

చ॥ చదువు కుటీవరి| శమము జానపదాళికి నేర్పితత్ బుణ 

(పదధనళాలల న్నిలిపి పన్నులు తక్కువ సేసి భూమి 
బదప యెలర్చ మండలసభాపురనంఘ ముల౯ స్వపాలనా 

స్పదములుగా( (బజన్ చెలిపి సొఖ్యమిడం (బభుతన్ గథించికిన్.9 

క॥ 'లండను'లో 'లిబరులుిప 

చాండజరాజ మ్మొకండు కల, దయ్యదె యై 

ర్లైండునకు 'నెపుడొ భారత 
ఖండమునకు నపుడె పెట్టు గనకపు (గుడ్డల, 10 

చ॥ అమరుచుకొన్న వీలుబడిం |ఇాపి,కొలంది సరస్వతీకటా 
తమునకు. జాత మై సకలసంతతి ధై ర్యగుణమ్ము ఛ|త మై 

శమితపురోభివృద్ది యగు శాననమున్ నవరింవ “జేసికొం 
చు మనుత। రాణి"వె_త్తనముసొంపున వా క్టులుపొందుపెంపునన్ .11- 
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ఉ॥ ఈ యధికార మందుటకు నెవ్వరు నై రొకొ తెల్ల వారికిన్.. 
సాయము? రాజకీయమతసాం ఫీక పద్ధతు శెన్నోయెన్నా | జా 
తీయనసమైక్యభూషణమతిన్ గని మార్చుకొనన్ దమంతతా 
మే యయి రింతవార, లెవకే నటు లౌదురు నంఘసం ౦న తిన్.182 

ఉ॥ భౌతిక మెల్ల కల్ల కలవంటి ద టంచు వచించువారలన్ 
ఖాతరు సే సేయ కన్నీటను గండరగండడు హూణు డయ్యె, మా 
యా తిమిరమ్ము (కమ్మ మన యతులు శెండు కబోదిపకు లై 
చేతులు (వేలవేసితి మిసీ! ఘనసంపద యెంత యున్ననున్. 18. 

గీ _ గుబురుమీనము గాంభఖీర్య గుణమువనులు 
కనులు థాంతిమాననవదాననము తనర 

_కౌర్య మెయుగని పులి యనం గానుపించు 
"రానడే పళ్కె చప్పట్లలోన నిట్లు, 14 

ఆ॥వె॥ విద్య 'రాజకీయవిజ్ఞాన చాయి "కా 
వలయు మతముచేత( బట్టువడక 

యెల్ల పల్లెటూళ్ల నింటింట నిట్టది 

మలయపవనరీతీ మలయవలయు. కేర్ 

మః మతనంఛన్నము పాలన మ్మయిన యా మర్నాడెపో!దుర్దిన 
స్థీతి వర్ణిల్లిన, దంశె కాని రవిరశ్మి వాత మంభోదమూ 
ర్భేతమైనప్పటినుండి కాదు, (పజలం (బేశేచుటల్ కాదు నీ 
గతి భాషించి నిరీశ్వరత్యమున,సంఘజోత్స్న కాయించుటల్. 16 

చ॥ మత మని రాజకీయ మని మానిసిమేలున కైన వివ్వి రం 
డు తగులరాదు త్రద్దినమునున్ శుభకార్య మటుల్ పరస్పర 
మ్లు,తనువు పోగ జీవునకు? బుణ్యముగూర్చున దొండు, న్వేచ్చమై 
(బతుకగం జేయు నొండు నిరపాయము మానవధర్శదాయి యొ. 

ఉ॥ దేవుడు పల్కినట్టిది యిదే మత, మింకొక "బద్ద యేని ని 
ర్టీవ మ టంచు “భేదములు. చెప్పెడి వానిని రెండు జానుగుల్ 
ఫీవన అ ట్టు లూపి మెలివేయుడి, యంటగరానివా డొకం 
డీ వనుధన్ గలం డనిన నెవ్వనినేళా వెలివేయుడీ [పజల్! 18 

7 
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A రెండువేలయిర్వది యేండ్లు | కీన్తుమతము 
పుట్టి వదునాల్లునూ ఆటులు పోవ నిరువ 

దేండ్రె యిస్తాము, హైందవ మిలయు నొక్క- 

వయను వని రొమ్మువిటుచుకొంట యలుచ పనీ. 

త్ మత బజాతివర్గ భేద 

|తితయం బే పుర త్రయంబు దీని దహింపం 

(బతిబోధించెను దేవుం 

డు |తివురవారుం జౌచు. దా జనుల్ తెలిసికొనకా, 

"గే మతము మదీయము మవామ్మదీయము 
సృవము మదీయము కై స్తవము 
ఐందవకాంతుల హెందవమును మా 

మక మని నొడువర మనుజవరా! 

పుష్పి॥ నకలమతనము  దగర్భరత్న 

(పకటితవోరము దాల్చి విశ్వపీరిన్ 
వికసిలి మన.జత్వవీణ వాయిం 

చు కలికి (శ్రాహ్మి సరస్వతీనమాఖ్యన్ 

ఉ॥ ఈళ్వరభ క్తి బోధనసమీహితు లొజ్టలు కాంతి నెజ్జ లై_ 
విశ్వమతోక్త సూ క్రికృతవీతిక గీతిక (మోయు గొంతుగా 
శాశ్వతధర్శము౯ జగతి సాకు సమానత కొంగు దిద్దు భూ 
యశ్శ్వితదర్పణమ్ముగ( |బజాత్మ నొనర్తురుగాత !మెల్లడన్ , 

శీ (వాసి వళ్రెవేసితివి సేబా స టంచుం 

బలుకబడి వండి యత డనె. చా|తికేయు 

డనుగచా!యాంవికేయున కనియె నిట్లు 

విదురు డన్నట్టు నీకు నే వినుచుచుంటి. 

Au (శ్రీమవోదేవగోవింద రేనడే క్ర 

థించిన విశేషముల నెల్ల చెలుపువాడ 

నతడు గర్జించె సభ్యులారా! వినుండు 

మతమురణ భేరి జాతికి మరణ ఖీరి 

19 

20 

వ 

వల 

28 

24 

25 
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శః _ఇరుతెగలు గల్లుటను వి 

స్మరించి భారతము వెలుగు న్మరియించినచో 

బఅకెంచును విధిగా న 

గృరుకాల మళోకు డేలు కాలము సుజనుల్! 28 

ఈ॥ నరుని నవోదరునిగ నీ 

శ్వరునిన్ దం|డిగ( దలంచు భావము తక్క 
న్నరగారవవారవ ర్థాం 

తరవృత్త్సము వేదమున( గనంబడ దెందున్, 27 

గ| జరుగరాదు వర్ణాంతరవరిణయ మ్మ 

టంచు6 జెప్పలే దసలు వేద 

మన్న మాక్సుముల్ర రను జర్భణబు ధేళు 

వ్యాసమును గంటి నరలోకభాసనకమును 28 

ణగీ॥  ఇండియాళరీరమునకు లండనుతల 

వలయు బా ల్చాత్యఖండదర్పణము. జాచి 

తూర్పు దిద్దుకొనవలయు తీర్పు లెల్ల 
సార్థకము గాదు భారతం బంతదనుక 29 

An మన భగవదవతారము మానవత్వ 
మంతు ముట్టిన యొక సృష్టి యాంగ్రదృష్టి 

నన్మదీయ వేదాంతము నవనిని నుఖ 

"పెట్టు నొక దర్శనముగ భావిం్యతు వారు, 80 

చ॥ అడిగెను శాస్పిగగారి నొక యాంగ్లుడు సశ్ల్ఫ్రతి నైన నేను వ 
చ్చెడి జని నేమి యాదు? నని, చెప్పె జనింతువు నీవు సార్యభౌ 
ముడవుగ నంచు శ్వాస్తి,కడుపుణ్యము నప్పుడు సేయ(జై న టం 
చడుగగ (బావ్మాణుం డగుదు వం చనె, నెంతలొ వర్ణ 

మౌఢ్యముల్ 181 

4ఉ॥ విద్యల నున్నతమ్ము చదివింపవలెన్ విధవాపునర్వివా 
హోద్యమకర లై పురుషు లుద్దతి మాని నతీతతిన్ స్వతు 
ల్యద్యుతి కుద్దరింపవలె, నామనిళోభ లతావితానసం 
'వేద్యము, సంఘళోభ విని వేద్యము (స్రీజనతాకళాధృతి౯, 82 



100 వందేమాతరం 

B క్॥ (స్రువిద్యా భ్యుదయ (పద 

భావావేశమున చాదభాయ్ నౌరోజీ 

కావించిన సేవాధ్షము 

వావిరిగా మెలగ నెల్ల వారలకు. దగుక౯. 88 

An సంఘ మెదిగిన కొలది విజ్ఞాన మెదిగి 

వ్యష్టినుఖగెారవముల సమష్టి లోగొ 

నినది, నిర్గీవవద్దతుల్ పనికిరా వ 

నినది, యవి జీర్ణవ్యన్ర్రమ్ము లని యనినది. 84 

ఉ॥ పోయినవాడు కన్పడడ వూర్వపుటాకృతితో, నమాజములా 

భ్యేయము మాణిపోయి యగుపింవద |[కొత్తతరాన పూర్వధ 
ర్యాయతితో, నఖండమను జాభ్యుద మైకచరి[ తలోని య 
ఛ్యాయములందు నీ సవాజతత్వము. 'చెల్చును వ|తవ| తము౯.లిర్ 

fn ఈళభక్తికి మించిన చేశభకి, 
దేళభక్రి కిం దగిన యాత్మీయళక్షి 
యా త్మ్మళక్షికి. దోడుగ నాధునికత 
రక్తి, యవి యొప్పునాజె భారతముము క్షి. 86 

క్ర॥ 

గతవై భవ మెజుగవచ్చు. గాని తదీయ 
స్థితి నెమరు వేసికొని మది 
చతికిలపడరాదు మింట సాగగరాదున్. 87 

సీ॥ కలము [బవ్మోస్తా9దిగ ణనీయశ, స్త్రముల్ 
సృష్టికి? (బితిన్ఫషప్టి చేసినాము 

అఖిల భళిక రసాయనిక ళా(న్త్రరవాస్య 

నిష్యంది మాచతుర్ని గమవిద్య 

యీ జనాభా యెల్ల యెక్కి. హాయిగ [జయా 

ణము సేయం. దగు విమానము మాది 

'యేకత నిలచి యనేకత యేకకా 

లమున? గన్నడు 'యోగులమును మెము 
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ఈఆ॥వె॥ అన్యచేళజనము వన్యజీవన మెన 

నాడ౭ె సీకత మాకు నాగరకత 

యనుచు గతము నెంచికొనుచు కర్తవ్యము 

మజచువాడు | పగతిం జెఅచు వాడు. 88 

శ (గామకుటీవరి శమము కై నగరీబహుయం తకర్శ కై 

సోమరి గాక సిద్దపడి జుబ్బనజూఅ ధనార్గనమ్మునన్ 
లేమిని భూమినుండి తరఠింపవఠలె౯ భరతాంబనంతతి 

సోమము సీమనుండి యది దోచిన చెడి మరల్చు నేర్చునన్ 89 

క్॥ శవములవె నీజఫ్టు మ 

న వలెవెముల గప్పుచుండె నాలుగువేలేం 

డ్రవెనుకనుండియె యిపు డ 
ట్టివి |బిటను(వేషితములకే!యీా మనకుకా 40 

గీ! (వతి మననుండి యెగుమతి, లువ వరుల 
నుండి దిగుమతి, పన్ను లేకుం దిగుమ 
తి, నిటు ముడినర కమ్మి తత్సి గుణమూల్య 
(బిటనువస్తు[కయిక జాతి వే డియె, 41 

గి! చిన్నపు డదేమొ యూవా వచ్చినది మొదలు 
తాక దన్యదేశాగతమ్ము దినును 

దీకతోడ ''గోపాలరావ్ చేళముఖుడు” 

సరి యతడు లోకహితవాదివిరుదమునకు. 42 

ఉ॥ తా నెటు లట్ల సేయ జనతకా బురికొల్సిన యాత డన్యముకళా 

మేన ధరించెనే!వడికినేసినబట్టను దక్క, నేను నా 
మానితరీతికికా వకుడ, మంజుఇభాపి. “గణేళజోషియు౯” 

హూణపురాగతాంకుకము నొవ్పడుమోనము నట్టుకాంచుచున్. 

కో॥ ఈ సంయమిసనమణోపీ. 

నేసినదుస్తులసె తాల్చి నిరధికవిభవో 
ల్లాసం బగు దర్చారున 

నాసీనుం డయ్యె లిట్ట నరయగ ఢిల్రీ ౯, 44 
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ఉ& మూడవరావుసా పాబును బోొంబయి రాజ్యసభాం తరమ్మున౯ 

వీడక 'దేశవ(స్త్రములనే ధరియింవ దిగంగనాక చా 

పీడసమాఖ్యు “మాండలి”క భిఖ్యు నెటుంగుదు రీరు తద్విధి౯ 

కూడు ధనమ్ములిందు, నొనగూడు శుభమ్తులు,మూడు నొడ్డకున్ . ఓర 

ఆఃవె॥ పస్తులుండవల నె బరదేశవ(న్హ్రముల్ 
మనము కొనగ నేతపనులవారు 
భారతమున, లాంకు మెరు గ్గాసోవటాల్ 
ముట్టుకొనమొ తిండి పెట్టగలము, 46 

గీ మనభబె దూది,మనదె నూలు, మనబె మిలు 

మనచె వస్త్రము దుర్గతివాననశ(న్ర్ర ” 
ము,మనదె కదురు, మనదె యేకు, మనరిె నిన 

దించురాట, మారాటము దించుకొజుకు. త్త 

వియో॥ ఎటు చూచిన నెన్నొవేల మె” 

మఘటితోద్దండమణీఖనీధనం బె 
యిటు నివృుల మౌనె'భారత మ్మ 

క్కట 'స్టాపింపు డసంఖ్యయం[తళాలల్ 48 

ఇం॥న॥ః రమా వినా యూరపుఖండ మంత్ర 

! చోడ ఎద శక్కేమియు లేనిచా! (శ్రీ 
ల పాన్ జర్మను| ఫాంసుగా నా 

ము బ్రయణుల్ సల్పనె! భారతమ్మున్ . 49 

క॥ భారత మున్నతసత్వో 
దారమనఃకృతుల జనిక, తావిని పూవుల్ 

తీరున తద్గారవముకా 

జారంపర్యముగ నిలువవలె( |ఐజ లెల్లన్. 50 

ఉచ నివేళ నా మనసుచాయల మల్లెలు రాల్చె జ్ఞ్లపీరా 

గి న “రామమోవానుడు” "కివలభారతసంఘసంస్కాతి 

ల్లసనమ్మె కా దొదిగిపోయిన జాతికి గౌరవము ళో 

భఖ  నుపాయమున్ దనదె భితము పోరులులేనితీరులన్. ర్ 
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Au 

Au 

ఉ॥ ఆతడు అండ 'నేగగ. (బయాణము క శ్రైను ఫాంసుమీదుగా 

నాతని గుండె దూకినపు డాతడు దూకె సమానతాస్వతం 
(శాతిశయత్వసోదరత అందిన చివ్నాము (ఫెంచిజావుటాన్ 
జోతల సన్నుతించుటకు, నొవ్వడ శాలికి దెబ్బ తాకినన్ , 

వే! తిః 

ఐకమత్యము జో తికి (వాణ, మయ్య 

దెట్టు పోయె? మనము జుట్టుజుట్లు పట్టు 

కొనగం బోయె, నవనాగరధనము విద్య 

లేకపోయి, నీ చెడుగు దూలించె నతడు. 

"వేదము 'భుజయు' ముఖ్య భూమీధవుల స 

ముదయా త బెల్ప మనకు ని దవచ్చె 

“రామ మోవానరాయలుి (వథము డాధు 

నికసమ.[ దయా (తికనికరమందు, 

ఆ రామమోావానమవాశయు డట్టి ధర్మ 

(శ్రీ రాజ్యముం భరతసీమ సవర్చుకోగా 

చారిన్ గనంబటువ( దద్దయు వేడె లండన్ 

లో రాజ్యకూటమును, నొచ్చెను దాని చేష్టన్. 

ఆ మానవసింవాము తన 

కామితఫలదానమునకు( గడగని (వభుతా 

సీమకు వెలిగ నమెరికా 

లో మనుటకు నిశ్చయించి లోతులు వెదశేన్ 

జతన విడక (బిటనున 

కుతుక ను కుతిలపాటు గొనుచుండి యతం 

డు తరలె రగ్గమునకు భా 

రతులను “ 9టన్ "'సమౌధి (పతిబోధింపన్ . 

ఆయన చూపిన తమ జా 

తీయత యువనివదుపాస తీడిన విద్యా 

వ్యాయామమ్ము సమాజ 

(శేయఃకృతి మనకు నిరత సేవ్యములుసు మా | 

108 

52 

58 
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ఆ॥ వః ఇంత రానడే వచింప చప్పట నిన 

దింప విన్న యువకతిలకు డొకడు 

పట్టథ[దు డా యుపన్యాససారమ్ము 

నెంచి పెదవివిజీచె నేమిటికినొ ? 59 

వియోా।॥ అని దెలతరావు మీన్నకుం 

డెను, దృష్టిన్ వినువాని మోమునం 

దున నిల్చెను, విన్నవాడు చె 

ప్పినవానిన్ దనియింవ నోల్క్కనెన్ 80 

ఉ॥ వమిటికా! యటంచు నిగదించె నిటుల్ నిఖల పవేది ఫా 

'డ్కే మథియించి హూణుల కడిందియెడంద సుధావృథాకృతి 
సేమ|వజా|ప్రభుత్యమును చేకొనం జేసెడి మందరోపమం 

బౌ మహానీయళక్రి నుడులందున లేమిటి కో 1 సుహవృున్మణీ! 81 

గః ఏ నెబుంగుదు తిలకులయింటి చిన్న 

వాని నొక్కాని, వాడు సంపంగి మొగ్గ 

వజ్జిరపుతున్క-, సింవాశాబకము, మాట 

లాడితిని వానితో, నీత డతడె యానా! 62 

ఉ। ఏకమశిన్ రహించి మన మెల్లర మేకగతిన్ గమించుటల్ 

(పాకొటనీతి కా దనము, బండలునే నరుగుం బిసీలికల్ 
(పాకిన నంచు జీమల పరంపరగా దను నెంచికొంచు. (వా 

ణాకరజాతి వింతసవానమ్మున పుక్కిలిగింత లాను ! 68 

మాలిని॥ చదువుకొనుచు విద్యాశాల వ్యాసాలపోటిన్ 

మొదలు కలములారీ పూని కొన్ మరారీ 

యది తగిలి [పభుత్వం మర్గదానమ్ము నాపవెన్ 
(బిదిలె నతడు దానన్, రానడే యం|డు వానిళ, 64 

An కలదు విచ్యాధికంబు సంఘాల్పకంబు 

"చెద్ద (శ్రీరానడే యందు, వాద్దున కది 

కడుదిగువ విన్వించు నేల్పడిగుజిచి వి 

.మర్శనమును పాటను మం[ధమందు నటుల, 65 
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గీ;  రావుసాహేబురణజేకు భావమందు 

జమ్మిలో బలెం గల దగ్ని, జంకినాడు 

తనదు న్యాయాధికారిత్వమును దలంచి 

తన సవాయమన _న్తత్వమును దలంచి. రడి 

చః ఇటు లయి సంఘసంస్కరణ మే శరణ మృనుచుండు రానే 

నిటలముగుం |డబొొట్టు గమనింతము కన్నుగ, నిద్ది జననం 

మటితము జాతి కెల్ల, నిది గల్లి శివత్వము నందవచ్చునా ? 

(బిటనును భారతం బనుకరించిన వారణ 'స్వేచ్చవచ్చునా 1 67 

మః హిమమున్ రానజెచితమున్ గలవు లరెంజేరెండు మా కిందు మి 
[తమ ' లోవేడివి 'వై కిం జల్లనివి, యేతచ్చిత్తమం దున్న ల 
త్యుముచేనై నది సౌఖ్య మొక్క శు, త దాఖ్యన్ సంఘనసంసా్కారమం 

దుము, దీనం జనపారతం[త్యమున కానో! యగ్నిసంస్కారముల్ , 

చ॥ పొరువులు లీక యెల్ల రొక పోకడ బో దగు నేడు సంఘసం 

స్కృ-రణము లెట్టివేనియు6 బొనంగవు, నందును రాజక్రీయసం 

గరనముదా త్తసంగతుల కందువ వేదిక వైని బొత్తుగా 
చొరనిడరాదు వాని, నవి చుట్టుకొనళా మతసంస్థ కావలన్, 69 

ఉ॥ కా దన రామమోవానుని గాని తదీయమత([పచార మే 

లో ? దనియింవ దందటను లోగోనెం గెందణ మాత మాంగ్లవి 

ద్యాధికు లైన రానడెముఖావళి నీయెడ, గాళిఘట్టమే, 

[పోది నొనంగె దాని, కట ముఖ్యులు రాకురు చం[దసేనుడున్. 

An “ద్వారకానాథరాకూరు' తండి, కొడుకు 

చేరు చేవేం[దనాథరాకూరు, తండి 

రామ మోవాను హితుడు, త చ్చాహ్మామతము 

గొనియె, అండనులో బోయె, కెడుకు గలడు. 71 

చ॥ కొడుకును చూడలేద యనుకో వినుచుంటిమి, | బాహుడయ్యు నా 
తడు మన యార్షమార్షమును తప్పడ, కేళశవచం[దనేను డన్ 
బిడుగు కలం డొకం, డతడు వే అయి కై 9) స్తవమార్గగామిగా 
నడ పెను తన్మతమ్ము, నది నన్నునేె ! వపాందవజాతి కాప్తుడా! 72 
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ఉ॥ వేదములోని మంత్రములు విచ్చిన వూలుగ( బంఛి వెన్సైడిన్ 

సాదు నదస్సులం దొకడు సర్వులు నొక్కు యంచు, స్పర్శకున్ 
గాదిలి గాని మానవు డొకండును లే డనుచున్, నమానధ్ధ 
ర్మాద్భతి పలు్కుునం బలె. [గియన్ దనరకావల నంచు. చెల్పుచున్ , 

గీ! అతని పేరు దయానందు, డతని మతము 
వెదికమ్ము, జాతీయతపాదు, కులవి 

'భేదక శ్ళల దూరము, పోదుచెరిగి 
యెందువలన ? నింగ్లీషు లేనందువలన 74 

మ॥ ఒకడే యీళ్వరు డోంసమాఖ్యు, డవతారోపేతు డే నాడు శా 
డు, కువాడమ్ము పురాణ, మిం|దుడు యముండున్ మున్నుగాం 

బేర్లు వా 
నిక నెల్లున్, తమ కర్మబట్టి జని యున్మిలించుబో : మ_ర్యకో 
టికి, వర్ణ మ్ములు నాల్లు వృత్తులు నుమండీ ! యంచు. దద్య్బో 

ధముల్ , 5 
ఉ॥ హిందుమతమ్ముు సంఘమున కిం వగు నంన్మరణమ్ము లేనిచో. 

జిందరవంద కౌ నని విశిష్టము వేదిక వెని (శీదయా 
నందసరస్వతి వథితనామయతీం (దు డతండు వేదవా 
క్కున్ దగ మూదలించుచు నకుంరితరీతి నువన్యసించెడిన్ 76 

చ॥ మత మెడ మైన వారి నొక మం|తముచే నతికించి, యంటరా 

నితన మచేతనం బనుచు నిర్ణయమ.౦ బకటించి, సర్వసం 
తతి ద్విజులం బొనర్చి, మృతనాథకు మళ్ళియు. బెండ్లి గూర్చి,య 

య్యతిమణి కూర్చె సంఘమున, కార్యసమాజము చర్చి వానిదై, 

An _తదభిమానులు రాజపు | తస్గలమునC 
బంచనదమున బొంబాయివరగణా న 

సంఖ్యు లున్నారు స్వాతం త్యసాంఖ్యబోధ 

మందుచున్నా రయా! స్వధర్మాంతరితము 78 

క్॥ (వాత సోమ మధర్వ 

(శుతు కృమురితి జరపి కుద్దులః చేసెన్ 

స్తుతు ౦ డత డెందణనో 
ముత ము లై. వెలుగ స్వమతమునం బూర్య మటుల్. 79 
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శః అ ఉంచెను రానే నభ, నుపన్యానమ్ము గావించెం బూ 
నా, తాధిక మోవానమ్ముగ దయానందుండు మూడేండ్రనా 
డధ్యా ముగ ద్వైత, మభ్యుదయభావారూఢి నదై్యైతమా 

ర్యభ్యే మ్ము స్వధర్శపాలన సళ _క్యదై ్ యతమున్ దెల్పుచున్, 80 
గీ॥ వినికి గల దొక పరమవాంసనుగుణించి 

యతని యునికి కల్ కతా య టంచు నతడు 
కాళికా మాతృభ క్రితో( గలిపి భరత 
మాతృభక్తి బోధించెడి మహితు డనుచు 81 

క్ర! "పెక్కూరు శిష్యులు కలరట 

యక్క్కాళీభక్తుడై న యడై తికి, నం 
దొక బాతు గాకున్న నొకం 

డుక్కును సంకువునం బోసి యూదడిె! [పజకై_. 82 
An వారు చెప్పినట్లు వ_ర్తించు వారికిన్ 

మంచివారు కాని మనుజు లుం [దు 

నట్టి మనుజు లంచు ననిపించుకొనమియే 

మంచితనము గాగ 'నెంచవలఅనొ |! 88 

ఉ॥ ఇంటికి నిప్పువెట్టి, యిట నే నభయమ్మిడి మిమ్ము. (బోవగా 

నుంటి న టంచు. ఐబల్కి, యొవొహో! యిటనే యిత 
డుండకున్నచో 

మంటకు లోని యందణును (మగ్గరొకో ! యనిపించి, కీర్తి గై 

కొంటయె మంచి మయొన హితకోవిద! చెట్టయటంచు నుండునే!రికీ 

శ్రా 'సారోజీరణ డే బెనర్జిమెవహాళానాముల్ (పజానాయకుల్ 

పీరల్ యోగ్యులు శాంతికాముకులు నీ వీ రెవ్వరిన్ వేడుచు 

న్నారో యా దొరగుంపుమంచితనమే నా వర్ణితం బైన, దీ 
మారాముళ్ళ (పభుత్వమున్ సయితుేే! మాద్భ గృవాదృగ్దనుల్ ల 

క్ర॥ నెరోజియడుగుబాడల 

మీటక చరియించువారు “మెర్వాన్ మెవాతాి 
(శ్రీరానడేలు, నతనికి 

వారే చేతులును చెవులు భారతభూమిన్. 86" 
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కో నొ యీజే పార్చీపా 

పో, యత డాఖ్యన్ ఫిరోజిపామేవాతా, దే 

కీయభటసంఖ్య 'నెక్కువ 

చేయన్ వలె నేన నని వచించెం (బభుతతో. 

ఉ॥ తద్విధి నె నికవ్యయము తక్కువ కావలె, నై సర్వళా 

ఖాద్వయనమ్ము తగ్గవలె ఖర్చులు, సుంకము వార్టినీత మే 
తద్వనుధాగతమ్ము ' నగు | దవ్యమువై నధికమ్ము, పౌండ్లగ 

ణ్య ద్వివిధ్యవకారధన పట్టిక రూప్యగతమ్యు కావలెన్. 

క్॥ అని యితడు తక్కు. నేతలు 

నినదించిన తీరు బధిరనీక కేశంఖ 

ధ్వని, దర్జీ కొలతల( జిం 

పిన పీలికతుక్కముక్క వీరల యర్తీ. 

గీ! గాండుగాం (డని సంఘసంస్మరణకొ అకు 
మ్యావుమ్యా వని వారతం త్యవాతికొ అకు 

వ్యవవారించుచుందురు వీరు, వారు, వీరు 

కాని వా రెందు చాగిరో కానవలయు. 

అ॥వె॥ పార్ల మెంటులోన ఖారతస్వపరిపా 

లనసమన్య నెగడు పొనుగువడదు 

మండదు, చలిగాచుకొం (డు చెక్కుం (డందు 

నొక్కా జెవడొ బలిమి నూదినపుడు. 

స॥ మా పల్కులకును వార్రావతికలకు స్వే 

చ్చను (వసాదింపుడీ! చాలుచాలు 

మా జనమ్ములతోడ రాజధానీ రాష్ట్ర 

విభునభల్ "పెంపుడీ! కేడుకోలు 

మా వారి మీ వారి మాడి సర్వోదో్యోగ 

ముల నిల్పుడీ! మాకు దలను పాలు 
మా పన్ను తగ్గించి మాకు నీటి వనర్లు 
హెచ్చింపుడీ! యదియె పదివేలు 
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గి ననుచు విన్నవించిరి వీర లాంగ్లపీర 
మునకు, వె[స్రాయి యన నొక దినును రాయి 

పార్ల మెంటు సిమెంటుకంబమ్ము, వినతి 

ప తములు మి|తములు సా|శునే(త్రములకు. 98 

ఏ॥ తనరు న్నేతలలోన ఇెద్దతల 'దొదాభాయి నౌరోజి,ప 

లు్రూన నెంతో యెద నంత తీయదన మొల్కున్, మెత్తగా. 
గోయు. బా 

లనసంస్థన్ వాది యున్న చోట, నదియే లభ్యము కానప్పు డా 

యన 'నేమందము చేత లేఖినిని ద క్కృన్యమ్మునున్ చాల్చ్పడై_.9లి 

An పలుకులను ముళ్ళు,కనుకొలకులను నుళ్ళు 
(కియల నీళ్ళు, కాన్సించియు హృదయమందు 

హేతువాద భేద్యము చో చనగి |పభుత 

మొవ్పు ననుచుండు నౌరోజి, తవ్పుతలపు. 94 

క్ర ఈస్టిండియా సౌనై టీన్ 

నృష్టించె నతండు లండనిద్దాంగ్లులతో 

స్పష్టముగ భారతీయో 

ద్దిష్టము తన్నాగరకత శెలివెడు పూన్కిన్. 95 

మ॥ పడుకన్ వోళిగ( బై_కి జాపిన వదద్వంద్వమ్ముతో మంటి వై 
బడన ట్లాపితి నేను మింటి నని వా|క్చాగల్భ్యమున్ జూపు నె 

వ్వడు తత్పద్దతి కోసివేసికొనె నవ్వా డా సభాచ్వారమం 
దడుగుం బెట్టుచు, తీసివేసికొనె నేప్యావాసితో భేదమున్, 96 

సీ అతని యీ సమితికి నఖిలభారతమున 

శాఖ లున్నవి కాంతిరేఖ లగుచు 
నతని యాశయము భారతజనతా కమ 

(పాప్యస్వపరిపాలనాతిశయము 

నతనికిం గొంత మహారాజపవి త్రము 

ద_త్తము, చేళ్యాభ్యుదయము వ్యయము 

నతని యువన్యాన మాతని ధనకోళ 

మెర్పడినది విద్య నేర్పు కోన 
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A 

Bl 

మతని పీఠ మనన్యగ, నతడు రాజ 

కీయ యజ్ఞ ముగ్తినందు నాగ్నీ (ధు, డతడు 

వెండి మైన ఫీమ్ముడు శ(న్ర్రువిరహితుండు 

వనితగుణరాజి చాదభాయినవురోజి. 

(వభుత యిడె నినువదారుల - 

యభివృద్దికి. బదియు కోటు నె రూవ్యములన్ 
అ ౧ 

మభీతార్థి కవిద్వ్వాంసుల 

రథనన్ మన్నీంవ, కొతని [వాత నిచటికై. 

శా॥స్వాశం త్య వతివన్న సర్వజనతాజాతీయభావమ్ము నా 
'సేతు[పాంతహిమాచలాంతధరణీ( శ్రీ) తారవోరమ్ముగా 

వందేమాతరం 

ర్ట 

98 

నే తాతయ్య వచించెనెవ్వి చదువుల్ చేర్చించె? నాంగ్లేయుడున్ 
శ్వేశాసో(పనివత్తు వాని చదువున్ జేకోక చేయున్న చే. 99 

మ! అని వాచింతురు కొంద,అందు నొకరుం డా పారసీ పెద్ద, వా 

ని నిదానమ్మై (వధాన వై మనెద( శెంచేం బారసీ లందబున్ 

మనతో నేల్చడిం గ_క్తిగట్టి యెదురింపన్ రార,రాకున్న నే 
వన రౌ |త్రోవనొ” చేయుచుం[దు జతనన్ స్వాతం|త్య 

పర్వంతమున్ 100 

ఆ॥వె॥ సిక్కులను గుణించి చెప్ప నక్కఅ లేద 

Al 

కో! 

యెప్పుడెప్పు డనుచు నెదుకు చూచె 
దరు నునిశితఖడ్లధారా పసారణ. 

చెలుపుమీద నెటుపు నిలుపుకొజకు 

వహూణభాతసంతాన మైన వారు 

నస్మృ్రదనయానం | ల _స్తవు _లెనవారు 
కొలసిరా రయ్య' మన కార్య ఖడ్గములకు 

జనచతుర్థాంళ ముందు నిన్దామువారు. 

“అహామదుషా' “బవాదుర్షా' 

మహితులు స్వాతం త్యసమితి మడియగనే! న 

న్నిహితులు పీ నై రాంగ్లుల 

కిపా హీ! యనుచుం దు! [వభుతనెదిరినవారిన్ . 

10] 

102 

108 



ఒరానడే ఖండము 111 

“మా! తొలి వినిచితి వస్మద్భూస్వతం | తత్వమం చౌ 

కలవాకథ, మరేదో గాథ వాచఛింతు నంచుం 

బలికియు( జనినా వా నా డనన్ మి[తు,డోహో! 

'తెలిసితి నని ఫాడ్కే. కెల్పె నీరీతి చానిన్. 104 

ఇా॥తత్సం[గా మవాశావశేషులు (వభుత్వ[పోక వాగ్రాసు లై 

యుత్సృష్టం బొనరించినారు మనతో యోజించుటకా,స్వీయసం 
యత్సన్నావాము వేజ చేసకొనినార య్యాాజికిణమున్నెసం 

విశ్సా రాక్ళతు లై న వారిగురువుల్ (పేశేపగా ముస్టీముల్. 

గీ! పేరు నయ్యదవామ్మదు బెల్వి యా నొ 

కొండు కలడు, స్వీయు లకు నాతండు చెప్పు 

భారతమున మన పరిపాలనమ్ము 

నేకు సాగింతు నెల్లరు నిలబడు డని 106 

మ॥ పనిచె౯ల వానికి వాని సంఘ మది తా బస్తాలుబసాలుగా( 

గనక ంపు౯ మొహిరీలు సొమ్ము లిటుకల్ కన్ని౯ జిగు ళ్లంటికు 

ట్టిన కు ట్రొప్పగ,వాని యాజ్ఞ యవలోడించెగ మది౯ గూరుచుం 

డిన నిల్చుండిన గూరు్కుచుండినను, తో డేతంచెబో!నీడ యె 

మ॥ రణజిత్సీంహానని ని దాడి యవి,యిర్వంకన్ సమానంబ యాం 

గుని |శేగంటి | సార, మైనను మొదల్ కోయణవలెణా సిక్కుపె 

త్త నము౯ సయ దుగోయ్యి (తవ్వవలే నా తర్వాత, ని నై శత 

ఘ్నివికాయము ను (బెల్వి కాంగ్రతతి యందించె న్నిశీథమ్మునన్. 

ఉ॥ సిక్కుల దొ_ల్త గెల్బి (కమసిద్ది నవేందువతాక మంతట:౯ 

"రక్కౌన జేయు అెల్విగల (బెల్వి పడె౯ రణజిన్మ పాం దువె 

నుక్క్కును కొక్కురించు వపు వూగు పదాతులు, రౌతు లేనుగుల్ 
మిక్కి లినం ఖ్యం దోణనయ మృత్యుక రాంగుళితుల్యళన్తు ? డె 

సీీ గుజఖమెక్కినవాడు సల్తున దిగజాణె 
నే యు 

నేను గెక్కినవాడు పీను గయ్యె 
వీర మాడిన నోట బెన్నె తువ బ్రోడె 
కత్తి నెతినచేతి కండలూడె 
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ముందుసాగినవాని మోకాలు వఏీటిగెను 

వెన్క కేగెడువాని వీపు వీలె 
[కోవికాల్చినవాని గుండె శెం డయ్యెల బి 

రంగి | పేల్చిన వాని రంగు మా 

గీః సయ్యదవామదు బెల్వీవిశాలనై న్య 
దై_నగ్రమను బల్కి వాగ్గరి దంబు నాల్క 

'యేబదేడులనాటి ది వృత్తము, వదు 

నాలునెేండ్లు నీ యుద్యమ మణగిపోయి 110 

కక అవామదనంతరమును ని 
సృహ నొందక యుద్ద మాడ (బిటిషుబలము వై 

నహమవామికతో( గూడిన 

“వవోలి'నామకతదీయభటవర్ష ంబుల్ 111 

ఉక వార మవామ్మదియపరిపాలన మొల్లక యట్లు శియుచున్ 

భారతకోణభూమి నొక భాగమున న్నివసించి యచ్చటన్ 
జేరి వసింవ రం డనుచు( జీరి రయా ! తమవారి 'నెల్లరన్ 

బోరి రయా! *“జహీదునకు. బూనని (పాంతపరానుజాతితో 118 

మ! రణజిత్సింవుడు పోవ రాజ్యమునకున్ రాజైన వాుణుండు వీ 
రిని రేకట్టగనీక యెన్నొతడవల్ (ేంఖన్మవోబావువా 
హినిమొ తమ్ముల బంచిపంచి తుదిగా 'నెన్నాళ్లకో శీర్ష మె 
తృనిరితిం బడగొట్టి కొందఅను బంచాల్ కేసి నాజన్మమున్ . 

fx ఈ మహమ్మదీయులు మన నెపుడు మెచ్చి 
బుజము తొరయుచు దొరతనము 'నెదిరిం[తొ 

కూయకుండుని! గుండెలో (గుడ్రగూబ 

దాని కానాడు నిటనుండి తరలునాడు. 114 

క ఇయ్యెడ వీరలు "పెక్కురు 

కయ్యపు బోకడల మటచి కై కొందురు సర్ 
సయ్యదవామ్మదుబవాదూర్ 

తియ్యనిసలవోను | బతుకు తీగలు సాగళా, 115 
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చ॥ మతమును గూర్చి యా మనిసిమాటలు మాటిచి కట్టు కోటలై_ 
యతివల సొంపు అర్యముని యంశువుచేంజెరిగించు చేట లై 

(వతిమతి నాంగ్రనాగరక వై భవమందున ముంచు నూట లై 
క్రొతికిరి, వెక్కసంపడిరి, కో పము జూపిరి |పాతమ.స్టిముల్ .116 

క॥ మేయాయను చక్కటి వై 

[(సాయిన్ మాయించె నేలరా! “షేరాలీ” 

డాయదొ స్వర్గము శా నై 
యీయవామదు" నేయ ననిరి యీడ్యులు“మక్కా- న్ .117 

ఉ॥ వారల మాట కేమి గుణవంతు డవామ్మదుఖాను, పొందువుల్ 

శారును వాయిభాయిగ మెలంగుట కొప్పినవాడు, వూణభా 

పారమణీయపారము వసంతముగా మొగలాయి [మోడు నూ 

త్నారుణపల్ల వస్టగిత మౌటకు నువ్విళులూరువాడునున్ 118 

గీ॥ _సయ్యదవామదుకేశవచం | ద నేను 
లును దయా నందుడును ఢిల్లిలోనం గలసి 

శేగుదెంచి దర్భారున, కెంత చర్చ 

ముదుర నేమి ! భావై_క్యము కుదుర లేదు. 11% 

చ॥ కలిగెను హూణసంస్కృృతి క గర్భజపు[త్రుడు రై వదత్తు డై. 

సలలితబుద్ది సయ్య దని చయ్యనం ద న్నెగనెత్తు నేల్చడిన్ 
గొలిచి,ఖుదా సదా మన కగోచరు డయ్యు ముదావహుండుగా 

మెలిగెడి నొంగ్రపాలనము మేకొనియం చు కధించెనాతడున్ 120 

Au చాన మెచ్చి [పభుత్వము దాన మిచ్చె 

హానదువిరుదు “స్థారాఫిండియా”! యటంచు 

సయ్యదవామదునకు, వాని సంతతి కిజ 

న దిశిణరకల్పంబుల నధికృతులను. 122 

గీ; “అలిఘడున” 'నెలకొల్పె విద్యాలయమ్ము 

నవామ దాంగ్రమవామ్మదీయాఖ్య మొకటి 

అన్నమిడు హూణులకు వీరు సున్న మిడి ర 

టంచు నతడు వవోవీల నాడిపోనె 182 

8) 



వందేమాతరరా 

ముందుసాగినవాని మోకాలు వఏీటి'గెన్న 

వెన్మ_కేగెడువాని వీపు లె ళ్ 

[కోవికాల్చినవాని గుండె రెం డయ బి 

రంగి వే నవాని రంగు మాచే 

గీ సయద దు (చెల్వీవిశాల న్య 

వైన బల్క వాగ్గరి ౦బు నాల్క 

యే నాటి దీ వృత్త , పదు 
నా నేండ్లు నీ యుద్యమ మణగిపోయి 110 

కక  అవామదనంతరమును ని 

స్పృవా నొందక యుద్ద మాడె | బిటిషుబలము వై 

నవామవామికతో. గూడిన 

“వవోబి'నామక తదీయభటవర్ల ంబుల్ 111 

ఉ॥ వార మహమ్మృ్మదీయపరిపాలన మొల్లిక యట్లు చేయుచున్ 

భారతకోణభూమి నొక భాగమున న్నివసించి యచ్చటన్ 
జేరి వసింవ రం డనుచు. జీరి రయా ! తమవారి నెల్లరన్ 

బోరి రయా! “జహీదు'నకు( బూనని |పౌంతవరానుజాతితో 112 

మ॥ _ జిత్సింవుడు పోవ రాజ్యమునకున్ రాజైన వాుణుండు పీ 
శేకట్లగనీక్షో యున్నా తడవల్ (ేంఖన్నవోబావువా 

మొ_త్తమ్ముల. బంచివంచి తుదిగా నెన్నాళ్లకో శీర్ష మె 

౧రీతిం బడగొ కొందఅను బంచాల్ కేసే నాజన్మమున్ . 

గీ! ఈ మపామ్మ యులు మన నెపుడు మెచ్చి 
బుజము లొ యంచు దొరతనము నెదిరిం|తొొ 

కూయకుం _1గుండలో (గుడ్రగూబ 

చాని కానాడు నిటనుండి తరలునాడు. 114- 

కః ఇయ్యెడ వీరలు వెక్కురు 

కయ్యపు బోకడల మజచి కై_కొందురు సర్ 
సయ్యదవామ్మదుబవాదూర్. 

తియ్యనిసలవోను | బతుకు తీగలు సాగళా, 115 



రానడే ఖండము 118 

చ॥ మతమును గూర్చి యా మనిసిమాటలు మాజిచి కట్టు కోటలై. 
యతివల సొంపు లర్యముని యంశువుచేంజెరిగించు చేట లై 

(వతిమతి నాంగ్లనోగరక వై భవమందున ముంచు నూట లై 
క్రొతికిరి, వెక్కసంపడిరి, కోపము జూపిరి |ప్రాతముస్టి ముల్ .116 

కః మేయోయను చక్కటి వై 
[సాయిన్ మాయించె నేలరా! “షేరాలీొో 

జడాయదొ స్వర్గము తా నై 

యీయవావమదు' నేయ ననిరి యీడ్యులు"మక్కా-”న్ 117 

ఉ॥ వారల మాట కేమి గుణవంతు డవామ్మదుఖాను, హిందువుల్ 

తశారును బాయిభాయిగ మెలంగుట కొప్పినవాడు, వూణభా 

పారమణీయపారము వసంతముగా మొగలాయి [మోడు నూ 

త్నారుణపల్ల వస్థగిత మౌటకు నువ్విళులూరువాడునున్ 118 

గః సయ్యదవామదుశేళవచం।ద సేను 
లును దయానందుడును ఢిల్లి లోన గలసి 

శేగుదెంచి దర్చారున, కెంత చర్చ 

ముదుర నేమి ! భావై క్యము కుదురలేదు 110 
చ॥ కలిగను హూణసంస్కృృతి క గర్భజవుతుడు దై వదత్తు డై 

సలలితబుద్ది సయ్య దని చయ్యన ద న్నెగనెత్తు నేల్బడిన్ 

గొలిచి,ఖుదా సదా మన కగోచరు డయ్యు ముదావహుండుగా 

మెలగెడి నాంగ్రపాలనము మేకొని యం చు కథంచెనాతడున్ 1820 

నః చాన మెచ్చి (పభుత్వము చాన మిచ్చె 

వాసదువిరుదు “స్థారాఫిండియా”! యటంచు 

సయ్యదవామదునకు, వాని సంతతి కిడ 

న దిశిఖరకల్చ్పంబు ల నధికృతులను. 1981 

Al  “అలిఘడున” 'నెలకొల్పె విద్యాలయమ్ము 

నవామ దాంగ్రమహమ్మదీయాఖ్య మొకటి 

అన్నమిడు హూణులకు వీరు సున్న మిడి ర 

| టంచు నతడు వవోలీల నాడిపోసె. 182 

8) 



414 వందేమాతర 

A సమర మాడి వవోబీలు న్వర్గ మేగ 
గేటు మూసే రతకు, డిటు లేటి కనగ 
మీగు వచు టా? గులతోడం బోరికాదె! 

యనియెట, బొచ్చుకుక్కాయు నటిచెనంట. 128 

శ॥ అని న్వర్గ మ్భునగద! యో 

పని జగుగుట భూమి కెట్లు వచ్చినదో! వే 
గను దొలతు క ఫాడ్కా 

= వినివె నవామ్మదునె పోయి పృచ్చింపవలెన్, 124 
శా ఈ చారి తపుటాంత్యఘట్ట మిది మి|కేశాన! “అబూవానీ 

ఫోచే నిర్మిత మౌ నిబంధనము తప్పన్ జూచు నా (భష్టునిన్ 
రాచున్ గాత! మ లేబియాబ్టిసిక తా, పాజ్యమ్ము లౌ నష్టికా 
భాాచున్ తిట్లు (వవ క్తతిట్టినవి యన్నా రా! వవోబీలునున్. 126 

శ ఆ సయ్యదవామ్మదు మన 

బాసల్ విన బట్టియిచ్చు. బగజకు మనలకా 
బాసటగా డయాగ! మన 

మే సొరిదిన్ వేడ నొక్క మియ్యాయేనిన్. 126 
చః అది గనిపెట్టి రెండువ్భా దయమ్ముల కొక ము మోతయంచ్చు వా 

రిందనర? జేయుచుం బొ రిబొరిం బిళునమ్ముల నూజిపోయుచున్ 
వాదను లభించినంతనె మళతాంబుధిపోటున "రచ్చగొట్టుచున్ 
గదుముచునున్న రేల్బడి సఖా! మనవై కి మహమ్మదీయులన్. 127 

శ్వా ఐనన్. గొందణు -రోహిలాలు కల రయ్యాాః మేటి యుద్దమ్మునన్ 
న్నానాసా హాబుసఖ్ల్యు పోరపురభూనాథుం బెడన్ బాయ రె 

..యీానాడున్ భృతిమె సహాయకులుగా నేతెంతు మూసీనది 
_ స్థానీయుల్ రురసంచరన్మక రదంత చ్చే దనాచుం చువుల్. 128 

ఉ॥ అన్నిటిలోనం ఇద్దయు ధనాఢ్యము హదరబాద, స్వల్పసం 
౧... పన్నముగాం దగున్ కథియవా, రవి చిన్నవి "పెద్ద వై దునూ 

_. 5 న్నర రాజ్యముల్ భరతర్వాష్ట్రవు మూడవవంతునేల ని 
. వృ్పన్నము,లిందు రాజులును బానీన లాంగ్లున క ల్పులున్ ఘనుల్ . 



చానడే ఖండము 115 

గ్ 

ssl 

నర్మదా (పాంతమ్ము శర్శద మె యాను? 

నడి లేదు వింజ మాకిడిన కరణి 

లా వేరికిన్ లేదు కావేరిలీరాన 

టిప్పునులాశుతో జప్పుబడియె 

త్చష్ణ్య లే దనిపించె. గ్భష్ల, యాం ధమున జొ 

బ్బిలి నుండి బెబ్బులి వెడలిపోయె 

ఆవరించినది గో దావరీతటమవో 

రాష్ట్రా9న చారి దూర మగు నడవి 

(బహ్మపు|తఘనరసంబు స్వార్థ మయ్యె 

పంచబంగాళ మెనదో! పంచనదము 
గంగ యొకు శరణ్యము (కాంతికి, నహీ 

యింవలేడు త్వాదృశళళూరు డిట్టి సడిని, 180 

వరి యిరమ్మదమ్మును సృజించిన దో పిడుగుల్ వడంగ న 

య్యాదిమళ _క్తికిన్ దనయు డైన యొకం డిపు డిందుగావలెన్. 
సోదె యెజుంగుబో! జయము,ను ప్రజనమ్ముల మేలుకొల్పి యు 

న్నాదుడుగా మొగ న్నిలచి తాకవలెన్ బజవారిమూకలన్ .181 

కృత నిశ్చయుడ నయా! చౌ 
ంతరాయా! తత్కృతికి వెలలవో: నాతో 
జతగా ననె ఫాడ్కే, యన 

నతడున్ చాల్చెను రివాల్వ రసి గుండ్ల గుదిన్, 182 



ఫాడై ఖండవుం 

ఉ|| ఏ వడి. గ _త్తింపట్టి రుళిపించి వరాసిని డాసి నొక్కి. యా 

పోవడి నడ్డి "పోటునకు( బో "బదురొడ్డి రురీలునజా మెడన్ 

వై వగ ఛౌనా, వై రనయనమ్ములు ది(గ్భమ మొంద6 |దిప్పనౌ' 

నో వివరించి చేరిప నవో[ఫడశే తన భృత్యవం క్రి కిన్ . కే 

క్ర కదలని కదలిన లత్యము 

చి[దుపలు కొట్టించె నతడు శిష్యవితితిచే 

త( దుపాకిన్ శికణమి 
చ్చి, దౌలతాదికులు నందు. "జేయొడుపుమగల్ . 2 

కః కులకాంత నెమ్మొగమ్మున 

“తిలకము దీప మయి యారతి నొసంగగ6 ద 

ద్యలయితభుజబంధము నె 

ట్టులొ సడలించికొని యాతడు (పయాణించెన్ . 8 

Ar తోడువచ్చెద నని యింత వేడుకొనీన 
బవర మిది కాదు సీ శాహువటిమం జూప 

దుర్గ మారణ్యవాసమ్ము దొంగపోరు 

సతులకు నిషిద్ద మని తన జాయ నా'పె. డ్తీ 

శా॥ రామోసీల్ మరికొందటున్ దన బడిన్ రా శ(స్ర్రపాణుల్ తమ 

స్తోమంబుల్ విరబోసికొన్న నడుశేచుట్టాలు స్వాతం త్యదీ 
తాముగ్గాత్ముడుధై ర్యమ.న్ గవచమున్ గా చాల్చుకొన్నాడు ఫా 
డె మిట్టాడెను దవ్వుపల్లియల కెగే [తోవ ఖర్వమ్ము గా. ల 

సీ॥ రా|కినిం బవలుగా రచియించు పూనాపు 

రీరాజవీధి దూరీకరించి 

యందందు నెవశేని యడిగిన (బభుతనై 

న్యము కొంత పోవుచున్న దని చెప్పి 
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నగరికావలివాం[డు మొగిసి (వశ్నింప లం 

కపొగాకుచుట్టల కట్ట లిచ్చి 

యటనటం జెలరేగి యఆఅచు శ్వానములకు 

పొట్లముల్ విప్పి బిస్కట్లు 'వేసి 

గీ మెడలను జెంకుటిండ్లను మిద్దియలను 

గుడినెలను చాటి పొలిమేర గడచి చారి 

దీయు నా వానుదేవుతో( బోయిపోయి 

బలగ మొకచేట శేకలువాఅ( జే? 6 

క॥ పలికి రనుచరులు నేతను 

బలవన్మవానీయ! 'యెటులు స్వాతం[త్యరణ 

మ్ములు సాగు ధనము లేకయ 

జ్వలనము లే కెటులు నన్నభాండము లుడుకున్. 7 

క॥ మా కిడు జీతమ్ముల.కై 

రూకలు నీవద్ద లేవు, రోజును వేలన్ 

జేకొందము ధనిగ్భవాములం 

బెకొని దోచుకొని యిచటి పల్లెలయందున్ 8 

ఉ॥ వల్లె! య టంచు బల్కు మని, పల్కె నిటుల్ ఫడకేబుధుండు శౌ 
రోోల్ల సితాత్ములార! జనతోద్దరణమ్మున వచ్చి దోచుకో. 
జెల్లునె! నేను వాబ్యుఖము చెప్పి (పజన్ వినుపించి రొక్కమున్ 
మెల్ల గ దెత్తు, మిమ్ము మిసిమింతులం జేయనయా! ముధాలర్తిమై.9 

చో॥ జ్వలనము లేక యన్న ము పొనంగదు కాని తదర్గ మంబర 

ముల దహియింతుమా 1 మనుజపుంగవులార 1 మహోద్య 

మమ్మునన్ 

జిలిపితనమ్ము మాధ్యిక లశిం బడు నీటి లవమ్ము, స్వార్థచిం 

తల దిగనాడి లభ్య మమృతమ్ముగం దిందము చేశ సేవలో 10 

ఉక ని బట్టినాము పవరకాండమ..( జెండుటకా? (వజాతతిన్ 

గు క గోసి దోచుకొను కూళతనమ్మునకా? యిటుల్ ధనం 

బె క పోవ వచ్చితిమె! యెల్లర నొక్కాటి నేసి దేళసం 
వ ని నిల్వసేయుటకు వచ్చితి మన్నది సంస్మరింపుడీ. 11 
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వ[కళాఖల తరు వింటి బరువు మోయః 

బనికిరాకున్న వంటకు, బనికివచ్చు 

వ|కోచేక్షల మానవవ ర్తనమ్ము 
అ కో 

వనికిరా చెట్టి యువకారమునకు నేని. 12 

ప్రభుతకోశమందిరమ్ముల రజక 
శాఖవారి కార్యసదనములను 

ధూమశకట మాగు ధామమ్ములను కొల్ల 
గొట్టి ధనము కూర్చుకొంద మోయి! 18 

చః అన విని దౌలతుండు భళిరా! యన తజ్జన మూపినశ్లై యూ 
"పెను తల గొణ్ణికొంచు(, జెరివె౯ గబరీన్ దొలియాప చాననాల్ 
జనము వినాగ ' నభ్యుదయళక్తు లొెకొక్కొరొకో? యటంచు నే 
సను మువాురు కృనూ[ త్రము వసన్ దగా “కొకూరొకో'నినాదముల్, 

శ! పులుగుల కలగానంబును 

పొలముల? దున్న( జను వృష.భముల గళభూమో 
వలయిశకిం కిణికారవ 

ము లయాన్వితముం బొనర్పు మొనయుట వింతల్,. 15 
ఉ॥ (పాచిని కెల్ల మేఘముల భారమునన్ విడిజగ్గునిగ్గు చె 

ల్లాచెద రయ్యు వింబముగ డంబుగొనెన్ వయవాత, ముందుముం 
ద్ద చెలు వేమి యాను, గుజుతింపగ రానటు లుండి వేళమై c 
బూచిన.  కింళుకోచ్చవికి పొంతన మౌను (పతీచి నర్ముచున్. 16 

సీ కష్టా 'నెత్తురునుండి వచ్చిన వని నిరూ 
పీంచి,. దోవతి 'కొమోయితము సలిపి 
(ముగ్గు ముంగిట. బెట్టు ముసలమ్మగోళ్ళకు 
రవరవ మెజయంగ రంగు'వేసి 
కిస న "రెయింగని కంట కెంపులు పోసి జ 

నయరవిరిదరిసించు పాంథు మ 
దికి (పం వేదవ యందించి మరియు 
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చః (శ్రమ మఖం గొంత ని దిలిన రాణువ లేచి సమీవవర్తి [గా 
మమునకు( జేరె,బల్కుబడి మన్నన యొప్పిన యూరి పెద్దకున్ 
(గమముగ నంతయున్ దెలువ( గై కొనియెన్ బలవంతు నూతి నా 
సుమతి, యెజుంగంజేనె. దన చుట్టును పక్కల యూళ్ళవారికిన్ 

క్క 

పీ 

Au 

క్ర 

కన్నగాని సాధుల కన్నగాగ6 ఐగటి 

కులటచే నర్జణాయంత కుంకుమంపు 

బొట్టు "పెట్టించి చితముల్ వోయె లేత 

యెండ |క్రొత్తకోడం|డు శపించుచుండ. 

వడి నెలతో రాయి విఫర 

పడవేయన్ వలె తుపాకి భటతతి లేదా 

మడమన్ (దిప్పవలె, నిటులు 

నడ రెడువారు రయితుల్ మహారాష్ట్ర మునన్ . 

అధరమ్ము నవ్వుచు వాద నమ్ము రాళ్ళు రు 

వ్వుచు మెలంగుటను దవ్వుంచువారు 

మాటలు కోటలు చాటుచు చేతలు. 

కీత్రలై నవు జేవగించువారు 

అదితినంత తియ కా యతిథినంతలతి యని 

యిన్నా ళ్ళనక నత్కరించు వారు 

తా మౌ నటన్న( గాదని రాజ్య మననీ తృ 

ణీకరించి జయింప నెంచువారు 

[పజకు (దోవాము చేసెడి వాని ముక్కు 

కోయువారు, మంచికి మంచి సేయువారు, 

బొన్నరొమై లేదొ భుజింవ మన్నవారు. 

"పెక్కుమంది మవారాష్ట్ర్రపృథివియం దు, 

అంతయు (గామాదాయము 

కొంత తమ పొలమ్మువంట కో 'వెలలు కళల్ 

కాంతిల దేశ చమేమము 

సంతతముగ నచటి కృషికజనము వ్యయించున్ . 

కేలా 

(1 

19 

20 

21 
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శ॥ ఇంటికి నొక ర పెండిలి 

వంటన్ బలె .నెన లిండి ఫాడ్కెయులు మూ 

డింటన్ లూటల దిని, 3 

ల్లుంట నభ యటంచు. బెలినె లోకుల కచటన్. 22 

మః నిడుమీసమ్ములు బొంచెముళ్ళ 'తెలియంగీ లొంటిచే వెండిపెం 

గడెముల్ పె్పైడునెజ్టటంచువలువల్ గాఢోన్నతో స్టీషముల్ 
విడెపు౯దిత్తులు నొవ వచ్చి "పెద “కున్చి" యింటిలో డ్డిగ 
మ్మిడి'రాలే సగ శ' యటంచు. గృషికుల్ వృామ్యన్మిథో భామకుల్ 

ళ్ నటి అది వది మిదెలు 
లగ (6 

కట్టం దగిన వెడలుపునం జొకాటము, బెరనెన్ 

జుట్టూళ్ళ ముఖ్యజన మ 
లి 

ప్పట్లున(,బెదకా వనెన్ నభానాథుం డై. 24 
ళ।॥ తెగులు పడిన వెరు వలెన్ 

నగ మయితిమి నలగి కఅవుచాలున,మూలం 

బగు నింతకు. బరపాలన 

ము, గెల్వవలె దాని |బజలము నమెక్యమునన్. 26 

An గొడ్డలియె సృష్టము తరువు గొట్టుకొఅకు 
సృష్ట మీ మవోరాష్ట్ర్రము స్వేచ్చకొ అకు 
తొలి శివాజిపీష్వూలు,నావలను రాన్సి 
రాణితాంత్యాలు, ఫాడ్కేబుధాను డిపుడు. 26 

Ar _ఇంగలమ్ము కుంవటి నాఅనీయముకద! 
యెవ్పుడెప్పు జెవడొ యొకడు నివృుకొఅకు 
వచ్చునలవాశు మనకు నందిచ్చుచుంట 

యై త్యాగగుణము నన్మదాత్మయందు లి 

క్ని వాసు దేవబల్వంతఫా డ్కేసమా 
యుం డితండు భారత దాస్యఖండ పి 
యరుగుదెంచె నై న్యముతోడ, న దీయ 
వివిధసావోయ్యమును గోరి వినుచు పుడు. 28 
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శః అ మెలుంగక భరతుని 

గ న్ స్వాతంత్యరథము కదలేడివణకున్ 

గ ము కురిక నెలుంగదు 

ను తల యెజుగ దితని గురుతరదికన్. 29 

-చ॥ికరణము మున్ఫబున్ వెలితిగా గల యా నభ వెద్దకావు త 
త్సరణి వచించి కూర్చొన భృశం బలరె౯ా, నిలువెత్తు కింతయున్ 
దటుగనివాడు, నన్న లయి తమ్ముల! | బోచెడి కన్నుదోయివా 
డురసిలవాసుదేవుడు మవోన్నతబుద్ది వచించె నీ వడిన్. 80 

-ఆ॥ వె॥ష్టై అం గుళీయకమును (మింగిన దొక చేవ 

యంగుళీయక' మృ్మనర్హ ము, తద 

వావీ కేమి చేయవలెనొ వాకొనుడు స 

దన్యులార ! దౌష్ట్యదన్యులార ! 81 

-క॥ అన నెల్లరు నొకటిగ వా 

కొని రా మత్స్యమ్ముపొట్ట కోయవలెన టం 

చును, ఫాజడ్కే నరిగా నదె 

మన ధనమున్ బరవిభుత్వమత్స్యము (మిం గెన్ . రజి 

సః లండనుభారత రాజ్యాంగసంస్ల ఖ 

ర్చు ద్విలతలు మరి నలుబదివేలు 

నైనికానై నికజనభృతి కాంగ్ల దే 

శము పోవు నొడమి లతల శతమ్ము 

తజ్టనబృందసంతాన ప 'చ్యావృద్ది 

కదనము ధనము వరదై దు లత 
లిందు గై )_న్తవము బోధింవ వచ్చిన ఫాది 
రీలకై. వ్యయము వం (డెండు లక 

శే లేమి టివి?పొన్లు, పౌ నన నెంత? రూక 
లు పది, యిపుడు లెక్కింపు డయ్య! [పజలార! 

యొనరుపడి సాలుసా లెంత మన ధనమ్ము 

దోచుకునుచున్నదో 'వెజదొరతనమ్ము, 88 



పీ 

Aa 

hu 

Au 

ఎక్క డున్నది 'యేడె? నెక్కడ నిండియా* 

చాని పాలనఖర్చు దీని కలమి 

రాజకీయాల తం తవుశాల ెరిషియా 

నునిచియు దాని ఖర్చు నిట నెట్టి 
జాంజినొ_ర్రం[తీకనమితికి లతద్వ 
యము పౌన్లు ఖర్చు దీని మెడ. గట్టి 

విర్శాను ఫాలించు వనికి నై తగిలిక 
కోట్ల రూకల ఖర్చు కొసరి లాగి 

మనము దీనాతిదీనుల మైన నేమి 
చర్మదఘ్నమ్ము దయలేక సంచరించు 
ని పరాయిరా చరిక మ్ము నిక నువపేత 

చేసినామొ తీఅని తప్పుచేసినాము. 

కలదు వర్రకనర్వాధికారరవ, 

ణమ్ము (బిీటనుకు చై నా స్థలమ్మునందు 

పౌను లీరువదివేల్ (పతివత్సరమ్ము 

నిండియానుండి దీని కరించుకులొ? 

శెనడా యొదురించినపు డ 
యిన ఖర్చున్ చానికడ |గహింపర, భరతా 
వని యెదురింపగ ఖర్చును 
గొని రాంగ్లులు దీనికడ బిగువులేనిక డక. 

మనకు నిషృల మౌ వ్యయమ్మునం (బభుత్వ 

మెన్ని కోటులో పొనులు బుణము చేసి 

యెన్ని లతలొ చెల్లించు నేటనేట 
వడ్డి, మన తల కె త్తె నీ బండబరువు, 

ఇచట నిర్మింషం చేసిన నెంత చౌక 

గొ లభించును పొగయోడ! లేల నేయు 
నట్టు “"పరశాచరిక మది యాత్మజనము 

చాగువడ (బిటనున జేసె వాని సేత. 

(శా 

వందేమాతరం 
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Au 

ము భరతమ్యాతలమందునుండి "యెవ జేక్ వ(న్ర్రృమ్ము. చెప్పించికో 

కలద యైర్ధాండుపుష్టి యింగ్గాండునష్టి 

కనెడు సామెత యింగ్నీ షునందు, ను 
ఇండియాలోని కామ మింగ్లాండులోని 

చమ, మిది కిలాశాసనసిద్ధ్దబు తము. 

ఉప్పు జెంగాలులో( జేయు టొప్పుకొనక 

(బిటను నుండి యిచ్చటకు( దెప్పించె, నింత 

కన్న నష్టదాయక కృత్య మున్నె? యిక న 

చెట్లు (వభుత? దాని (పజల మెట్లు మనము? 

పొలము న్నాకమింవ( బోరాడి గట్టువె 
నడుగు బెట్టనీయ మాకమకుని 

పొలము గాదొ! దేశము సమష్టిగ మనకు 

తలలు కూడ కెంత తలరవలనె! 

జరిగిన భారతస్వాతం (త్యరణము పొ 

నడ. జేయ నలుకోట్ల పౌన్ల ఖర్చు 

కం'వెనీ వదలింపుకై మూడుకోట్ల డె 
బృది రెండు లతల పౌన్ష ఖర్చు 

తరలి ”వెరాకు' వ] దండయా తకు నలు 
బది యొక పదినూర్ల పౌన్ల ఖర్చు 

వ్యర్థము మొన్నటి యాఫ్ ఘను యుద్దము 

వదునేడు మిలియన్ల పౌన్ల ఖర్చు 

నకై యబిసీనియాపోర నాలులకు 

లకమమ్ముగ, నింతయు నాం గ్లవిభుత 

మనలనుండియె రాబట్టుకొనియెనండి! 

ధనము కాపాడుకొండి ! యధ్రానిం చెండి. 

128 * 

89" 

41 

42 

జరిమానా యిరునూర్శ పౌ న్లని |బిటన్ శాసించె ము, న్నిప్పు డీ 
౧ ౧ 

ధర నస్మత్పరిపాలనమ్మె యెసగన్ దత్తుల్య మౌ చట్ట మే 
ర్పరువన్ జాలమొ! వారి వై నవి కటా'వావామ్ము మై దానమున్ 
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మః॥ ఇక భీతమ్ముల పాచ్చరింవ( దరమా' యింగ్లాండులో “నై సియన్ 
లకు నే వేతనమో యదే యిచట సంలభ్యమ్ము పోలీనుళా 
ఖకు సాగరం టగు వాని కాంగ్గు డగుచో, కట్టా! గవర్నర్శమా 
సిక మేతద్భ్భృతి నేమి చెప్ప! నొక యూ ర్లీవించు మృష్టాన్న మై 

చః ఒక డివిజకాకమీవనరు కున్నది జీతము మూడువేల రూ 
పిక లిట, సీమ నింతగ లభించుట శాశ్వత కార్యదర్శి క 
య్యుకనికె, యెంతస్వార్ధమున కొబ్బిడి!దొంగలుదొంగ లూళ్ళువ( 
చుకొనినజాడ నేల్చడి గనుంగొన మీయెడ దక్క నేయెడన్ 4! 

శీ! బిటనునుండి పటాల మిచ్చటికి బయలు 
దేరుమున్నె యాశ్నెలలకు: దేరజీత 
మిచ్చు వలకేలు జాడించి యేలుబడి, య 

చె ట్లనగ నది కాదుకాచె![తమ ధనము 46 

ఉ! చేతిని గొసివేసినటు చేసిరి భారతజాతికిన్ జమూ 

(వాతమునందు వుణులు ఫిరంగిని ముట్టగనీక ,యుద్ద సాం 

కేతికనై వుణమ్ముం బరికింపగనీయక, యిట్టి వతపా 

కాతతబుద్ధి జెక్కా లిక దక్కవు లెక్కిడవచ్చు. బతముల్, 47 

ఉ॥ పాచ్చెను పన్ను లెన్నిటికొ యేబదిళాతము నేడు, రేబవల్ 
పాచ్చిన ధారగా కెమట మృత్తిక నార్ట్రము సేసి వంటలం 
దిచ్చెడి చై_తులార!దురద్భష్ట వశమున నిట్ట పాలన౯ 
'బెచ్చరిలంగ మేపి రెదొ మేపి రెబుంగక, |గొచ్చు డింతటన్.8 

ఉ॥ పండిన పంట పన్ను తిన వండిన వంట బుణ|పసాద మై 
యెండిన గుండెతోడ( బెరయేల్బడివారికి బానిసీడుగా 
నుండగ నేల? వోలికమవోదయ' యో బలరామమూర్తి! దో 

* = ర్రండమునందు ముల్లుగఅ 'దాల్పక బలము చాల్పరాఃవెనన్, 49 
-అఃవెః పన్ను లొక యయ్యు. బర పభుత్వముకన్న. 

వాము మేలు, చచ్చువాడు (బతుక 

వచ్చు పాము విసమువలన, వర (వభు 
తన్ గతించు మనునతండుకూడ, 50 
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అ॥వెః చదువు లేని మీకు స్వపరిపాలన మేల? 
యనెను (ప్రభుత, చదువుకొనని వాని 
కన్న మేల! యన్న య ట్లున్న దీ మాట 
చదువుకొన్న మొదలు చదురు వలయు 6! 

ఆ॥ వె అగ్భ రెంత చదివి! వోయిగా పాలించ 
నాష్ట్ట్రనులకు విద్య యలతియ కొద! 

వారి కన్న వీర లేరితి సబబుగ 
లారు వంకమాట లాడువారు. ర్2 

fn భవ్యులార! ఆస్వస్థతావస్థ భేద 

మస్వతం[ తత యనునది, యాంగ్గులు తమ 

"దేశమున రూపుమాపి యీ బేశమందు 

సాగుచేసిరి దీని గంజాయి నటుల 58 

క॥  అగోమన్ సా|[మాజ్యము 

నట్టి నగలినేమి? యెరోపా, యీ 
ము డ్రివేయుట యింజే 

చి లుకలు సిరులు మనవి చీలియ దయ్యెన్ ర్ 

మ॥ తమలో! దాము గశై కమత్య మగు నాత్మన్ గాటులాడు౯విధే 
యము లై_స్వ్యామిని గొల్బు(జంతువు 'లెవో యవ్వానికిన్ జోడుగా 

గమనించున్ దొర యస్వతం[తజనమున్ , గావింతు తో డేళ్లసం 
ఘముగా దీని నదై కమత్యగతమున్గా నిల్వుడీ!నానుడిన్ 66 

An తిన్న దలుగని జబ్బు జాతికి ననై క 

మత్య మన్నది, జ్వరము సం[పాపృ్వమయ్యె 

దాన నస్వతం [తత వేరం, 'చాదనంత. 

బోవు నిదియు తొల్లిటి జబ్బు పోయినపుడు, 56 

గీ! అనుచు ఫాడ్కే. |పసంగము నావె, జనము 
లక్కూగాడు మొనగా డని మిక్కిలి గోని 

యాడి "వెదకాపుతోడ మాటాడి కొంత 

ధనము నం'పే స్వాతం త్యయత్నమ్ముకొఅకు, ర్ 



భం వందేమాతర 

శ బాబా! చాబా!యనిగా 

రాబముతో( దన్ను పిలువ [పజ యా నాటన్ 
బాబాలను గొని దొడ్డమె 
రాజాలో దౌడు నేశ్సె రాణువ కతడున్. ర్ి 

మ తరుగుల్మమ్ముుల దట్ట మైన యొక కాంతారమ్ములో. గోనలో 
పరివారమ్మును తాను నుండి తురగ పాంచ _త్తద(గీయు డై. 
పరితః[పాంతము దూసె కోళధనముం బతం బటుల్ ఫాడ్కె జూ. 
గరితో గ| పభుతాసళ స్త్రభటరణా కాంతి నిదింపగా,. రఫి. 

వా పోలీస్స్రేషను లెన్నొ ఖడ్గములు |క్రోవుల్ దుస్తులున్ జాజుటో' 
పీలుం జబోవగం కేజుయాసినవి, 5 ల్వేన్టేమనుల్ రైళ్లు మొ 
తాలన్ విత్తము. గోలుపోయినవి, వారావాహతం (తీతతుల్ 
నూలుంబోగులు నైన వౌర! ఫడ కేనుత్యర్హ శార్యమ్మునన్. 60 

-ఉ॥ గుండియ చేత బట్టుకొని కూర్కిరి రకకయోధు లొక్కచో 
నుండియునుండి, కూరికిరిపో ! వలవించిరి ఫాడ్కె !ఫాడ్కె_ ! యం 
చున్, డగరమ్ము( చేర్చి దొర నూతను డీరలుపల్కునాత డె 
వ్వండు5! వా డనెన్,వెనుకవాలున నొక్కుడు నేనెరా! యనెన్. 

-శా॥ వార్తావ[త్రికలందు బ[తభర మె, బవ్యోం గ్ర యోభధానుయో 
ధా ర్తిశ్యామితచి త్తపా[తభర మె, యారాష్ట్ర ధీర వజా 

కర్తవ్య |కమఫుల్లనే తభర మె, (కాలొ్క్క న్న ఫాజడ్కేబల 
స్ఫూ_ల్రి౯ దోచె స్వతం[తతాదినరమాళు [కోదయదో్యోతముల్ .62 

=ఈ॥ ఎక్కడం జూచిన ఫాడ్కే 
మొక్కలమే కానబడగ మొగ మరుణంబై_ 
దిక్కులునవ్విన తెలిజన 
మక్క సుతీక్యుకొనునొడువు నరయక విసివెన్, 68 

సీ! ఒకడు చూపింతు రండో![యనె,ము న్నేగ 
వెన్క గార్యగ్భ వామ్ము వీటిబోయె 
నిటు పోయె ననె నొక్క, డటు పోవబోం జాడు 
వడిన "వెన్నొరదలో విడిచ దాం 
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యటు పోయె ననె నొక్క, డటు పోవ శేవేలు 
దొరల శంఖాననతురగకములు 

ముక్కుకు సూటి యూ మూలం బొం డనె నొక్కు 

రుడు,పోవ నున్నది రు. దభూమి 

11 యంగలంగలు వైచి నే లంత కొలిచి 
యెంత తిరిగిన నెటను రవంతయేని 
తెలియ దయ్య ఫాడ్మేజాడ తెల్లవారి 

దండునకు6 [బజోపరిద్భ _ప్రదండమునకు. 64 

1 ఇదియే మన్యా యము పీ 

'యెదిరిని. బట్టుకొనలేక యీ గతి మమ్ము౯ 

బదరుచు చాధించెద రని 

పదిమంది యనంగ (బభుత (పక్కాకుం జూచె 65 

4A ఆ మవోరాష్ట గేవాగేవామ్ము వేగు 

నడచె ఫాజ్కేకు, దొరతన మిడిన యిడుమ, 
దట్టుకొనె గాని యాతని గుట్టు బైట 
బెట్టలేదు విసుపునం దిట్లు తిట్ట లేదు 66 

గీ! వాని తాకిడి, గలగుండువడిన (వభుత 

యమృతనిధి వానుకి విసమ్మునట్లు 'వెలిచె 

వానుదేవఫాడ్కేన్ వేడు పట్టియిచ్చు 

నతని కులువ మువ్వేల్ రొక్క మనెడి వార్త. 67 

ఉఫాట్టని వృకముల్ పగుల చై కొనినట్టి దవానలమ్మునం 
బుట్టిన ధూమ మై |పభుతనుండి |వ్రసారిత మయ్యె వార్త యే 
దిట్టడు. ఫా డ్కె పట్టువడ( దెల్పునొ రూన్యము లబ్బు వాని క 

ప్పట్టున మూడు వేలుగ నుపాయన మంచు.మరాటియూళులగా. 

Ar అట్టి (వకటన( జూచిన నాలకించి 

నను జనమ్మున నెవడు నా వనికి. జొరడు 

వాసు దేవునితో నేకభావ మొప్ప 

దొంగ లై. యనుయాయులు తొలగినారు 69 
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ఉ। దౌలతరావు పోయెనొక దాడిని ఫాడ్కె. కలంగలేద, యా 

వాలము వి_త్తలాలనకు( చార్భ్వచ రావి, కొన్ని యూళ్ల ధ 

న్యాలయముల్ తదీయచుర కగ్గము లౌటం గలం౫ మిక్కిలిగా 
కీలము వేంగి కేల యని చెప్పిరి వార లనుద్యమాత్ము లై. 70 

చః బలమును వృద్ధి సేసికొని పట్టుదలన్ దుదముట్ట 'జేసికోం 
వలసిన (దవ్యము॥ణ దమకు6 బంచగ నొత్తిడిసేసినార లా 

యులుపులు, మోనపోతి నని యూర్చుచు. దవ్పక వంచిచెళు న 

- ఏ య్యలఘుడు, తాము వచ్చిన వ 'నై చని రందటు రాపులుంగు లె. 

క్ర॥ ఇరువాళ్ళు నిరుతుపాకులు 

చిరుమొ_త్తము డబ్బు వాయము చివరకు మిగిలెన్ 
స్ఫురియించెను నన్యానము 
స్ఫురియించెను సతి య చేల పోరు డ టంచున్, /7ల్లా 

ఉ॥ దెౌలతరావునాక్ళతి కదల్చి యెదన్ సొరకోత గోసి యా 
చీలిక లన్ని టిశ గలిపి చెప్పెను నన్ బలి యిచ్చి నీవు సొ 
ఖ్యాలనబుద్ది వెట తగవా ! వెదుకాడుము నభుు లౌ తర 

శాలురు లభ్యు లౌదురు వెసన్, బొలినో యెవె! భారత[పథల్ .78- 
శ్ర మరణము తప్పదు, ెక్కురు 

మరణింతురు పురుగు లట్లు స్మరణవిధురు లై 

మరణించియు నురణించెడి 
నరుడే కృతక్ళత్యుడున్ సనాస్తుత్యుండున్. 74 

శా॥ సన్యా ,మ్మృధిరోవాణీభుజగమి[ శం బాట వై కుంఠపా 
2 న్నా యమ్మున భాదరించు, బొర గల్లెన్ జ జన్మ కాటంది కా 
వన్యన్ సి కావలె౯ మరల, సీ పా కేల? దేశమ్నుతై. 

-- జన్యన్య శరీరు డౌ నరుడు మోతం బప్పుడే యొంచెడిన్. 75 
కః _ఇట్తొందవె మోతము;ని 

కూ ట్లవి టిక్కుాట్లు [(వగతిగమ్యశకటమం 
దట్లాసులోని యెట్రని 

డక గిట్లన్ దుడిపింవవే! భగీరథు పుడమిన్. శ్ర 
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9) 

అని చెప్పినట్టు నయి మన 

మున “గాండ్రాపూరు” హితుడు ము న్నొడ గూ 

రును రోహిలాల నన్నను * 
డి నెంచి యా వాసుదేవుక్ డేగ ౯| దలచెళా 

(పకృతి పువ్వులు రాల్చి నా బంటువైని 

సమయము విదుర్చె నంధ-కారమును,మబ్బు 

| పట్టి నక్మత్రములు మింట బయలువడవు 
మెఅనె నొండొ రెండో మిన్కుమిన్కుమనుచు. 

ధ్వనిబట్టి తప్ప నెవ్వరినేని గులుతింప 
ప లేదు. 3 (తోవకు -వెరవు లేదు 

కయ్య లున్నవియొ, లేక చదరమో కోణ 
మో పురవసుమతిము[ద లేదు 

స్పర్శం బొకటి తక్క చకురిం దియళ క్రి 

చింతాకువడి వనిసేయలేదు 

నన్ని రంగులను లోగొన్నది నలు పొక్కు 

చీ యను మాటకు నెదురు లేదు 

కన్ను లున్న లేకున్న నేకంబి నాకు 
జనత పండితావండితసమము ఘనత 

యనినయటులనె కవినె నజాండమున( ద 

మన్సు, వేచియున్నది దూర మై యుషన్సు. 

ఆయుధాళివలన నాయోధనము వోలె 

ధనమువలన నాప్ర జనము వోలె 

నంధకారమున నె యభివృద్ది చెందును 

పురుషకార మనుట పొనగుమాట 

ఒక కొండగుర్తుతోడ ఫ 
డే తనవథమ్ముపోకడకా దెలిసి యర 

ణ్యకమున్ దాటినతోడనె 
(వకటింపించె వడిపొంగు స్వతురంగముచే, 

129 

78 

79 

80 

81 
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పరుంగువోణె చావా మావరాని దూకుదౌడుతో 

న 

గీ 

శీ 

స్ 

తురంగ మో!కురంగ మో 'ధునీమణీశతరంగ మో! 

వందేమాతరీళు 

పురస్ధృ మైన విశ్వము న్ ప్లుతమస్దలో నె చాటునో! 82 

ఏ యూరు విలసిల్లు మాయూారపింఛ మె 

భువికి దతా కేయమూ రి వెలసి 

యే యూరు (శ్రీయూరు వై మెకమక్యాఖ్య 

సంతతిన్ లాలించు చారువపీరి 

గేయూర మై యొన్పు నే యూరి కమృతవ 

న్యామల్లి ఖీ మానదిమతల్లి 

మాయురే!యనిపించు నేయూరి (వావ్మాణ్య 

మగ్నికిలను( బోలు నౌజనీకత 

నది తనర్చు “గాండ్లాపూరు"” నది యమరజ 
ఖీమతో నైన నంగమ్ము సీమ( గలిగి 
కన్నడమరాటిచానలు గ కైలుగ మొ 
రయు నిజాంరాజ్యరమణియందియ యనంగ, 

చేరి యచొటికి ఫాడేే వసించె రంగ 

నాథఈశ్వరభ ట్టను నాష్తునింట 

గోష్టి బరపించె నిష్టులన్ గూర్చి భట్టు 

మరుదినమ్మున నిజగ్యవామధ్యమందు, 

“చారసిరాజా”కు సఖుడు భాగ్య పురి నీ 

మా కులవృద్దు పినాకోపాణి 

రఘునాథ మో రేశ్వరావ్వూాయుం డితడు సా 

వాసమ్మునకు మేను కోని యిచ్చు 

మాట కటకు గాని మనసు చెబకు రామ 

చం దవిశ్వామి [తసంజ్ఞు డితడు 
యీ “రంగపంతు మో నేశ్వరు”' మం తమ్ము 

శిమ్మ (బహ్మ్ని (బహ్మీ( దిమ్మి( "జేయు 
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నాయకులు వీరు రణజయచదాయకు, లిత 

డేనుళాజి “యిస్మాయిలుఖానురోహి 

లా” యనుచు భట్టు వరిచితుఅం బొనళ్చె 

నందు జాబాఖ్యఫా డేకు నాగతులను. 

“పీచేకాపానీసాబజ్ 

పానం మాక య టంచు 'బట్లూజీ సో 

లానా దో _న్తంచును,ద 

ఖ్ ననె బాబాఖ్యుతో వికాసితముఖు డై. 

భారత భూస్వాతం (తము 

క రణ మొనరించు మామక | పియసఖు డీ 

శూరుడు బావానాముడు 

కోరుచు మన తోడు నేనకొల కిట వచ్చెన్, 

అనుచు6 దన్ను సంస్తుతు6 చేసి యందటకును 
భట్టు మిన్నక యుండ బాణా వచించె 

నయ్యలార! వాడిమి నేర్పుజియ్యలార! 

తమరి కెలుక భారత దేళదై న్యగాథ 

(భబిటిషుదీవులకన్న "పెద్ద యీ ధర యాటు 

ఇట్లు, కట్టున నెన్నొ ఇట్లు చిన్న 

ఆయు'వేల మయిళ్లు నీరధి తీరము 

కులమతకాఖ లిం కొక్క వేయి 
యెన్ని రాష్ట్రములో యన్ని నాల్లులు బాన 

లెన్ని బాసలొ మురా లన్ని పదులు 

నఖలజగచ్చతుర్ధా ౦శ బీ చేశ, మ 

నోన్యవిర్వేవమందుం బరిపూర్ణ్ణ 

మిట్టి కతలకతననే తలవంచిన 

దొరులు దొరలు గాగ భరతధాతి 

కారు వారి (వజలు భారతుల్ , త త్చజ 

(బిటనునందు, "సీగి పేర్చి నిందు 
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జనవాదయదుర్భరము లౌ సంఘటనలు 

రంగమున. జూవక తెర మబుంగు సేయు 

నాటకము వోలె సాగుచున్నది (పభుత్వ 
మిచటి ధనము బిటనుకుప్ప, యేమి చెప్ప. 

ఆడువారికి. బతిభ క్తి తోడుగ మగ 
వారికిన్ చేశభ_క్తిని నూజిపోయ 
రె రి భారత మేథావు, లట్లు గాగ 

'చేళవి|దోహిసంఖ్య వి_స్తీర్ణమయ్యి, 

చితి నెక్కించిరి నతులన్ 
మతిహీనులు తొల్లి, వారిమాటుగ నీ (దో 
హితతిన్ గాల్చిన నెపుడో 
స్వతం[తత లభింవకున్నె![వజ కీ మహివై. 

మరియు భీమ్ ఖే ష టంచు. బొంపిరి ధ్వనించు 

వారితో నిట్లు పలికె బాజా పరాయి 
యేలుబడి[కింద నుండుట యెపుడు నగ్ని 

వర్వతముమీద నుండుటవంటి కీడు. 

ఇట్టి కీడు న్వతం[తత 'యెనయం బొలియు 

నెండచే వాన వడి వంట పండు, వంట 

వలనం | బజ, పజ "నేకభావము రహింప 

దాన శ_క్తి,శళ_క్రిన్ స్వతం[తత జనించు. 

రాజకీయచాన్యమ్మున |మగ్గినంత 

కాలమును శ _క్రిసామర్ధ్యఘనత లేదు. 
జలధరచ ఎన్న మధ్యాహ్న సమయమున స 

వా[నకిరణ తేజము (వాస్వ మైన యట్లు. 

ఇనువగని భరతఖండా 

వనిగర్భమునందు కలదు, [వజరొ మ్మివు డా 

గని యగుచు ఖంగుఖంగున 

నినదింపవలెన్ రణాన నిహితదతులన్ . 
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శ॥ [గామ (గామపురీపురీ వథపథాఖండస్థలీభండనో 
ధామం జై వజ మాటు కొట్టి (ప్రభుతన్ చాటించుచో నీ ధరా 
పీమన్ శాంతి సజీవశాంతి యపుఢడే, సీ ద్రమ్ము ధఛామమ్ములో 

నీమై శాంతి సృళానళాంతియెకదే' యెన్నాళ్ళు జీవించినన్. 97 

ఉ॥। విదవవంతునన్ జగతి నైన జనమ్ము |త్రయోదశళాంశ మౌ 
మేదిని నుండు వారలకు మేకొని నేవలుసేతకన్న నిం 

కేది! తృతీయపుం|బక్ళతికిన్ దగు మూదల, నేటికేని యే 

కాదృతబుద్ది నిల్చుద మయా! పజపాలన మీరు మేమునున్. 98 

శ॥ పులి వోవ తోక మిగులని 

లలి నాంగ్గుడు పోవ నిచట రా "జెవ్వ డయా! 

విలసిలును (వజా రాజ్యము 

నెలకొందము మం తివవదవి నిశపముగా. 99 

మ॥ తోలుతన్ (గీకులు మ _ల్తరోమనులుతద్దోస్సారముల్ డొంక నోం 

గ్గు, లమూద్భక్సరపాల కావళికి (మొక్కుల్ | మొక్కి తచ్చాసన 

చృలపల్యంకిక మోయుటల్ తగునె!ః యార్ష్మ (శీలకున్ ,లెండు నూ 

రులుః:పాళాళ మునందు |దోయుదము సర్పో[గమ్ము నీ యేల్లడిన్. 

శా॥ నే నిందుండను, వీరు దేవతలు, లెండీ (తుంపగా నన్య మి 

భూనాథత్వము పేరి వృ|త్రతనువుం, బోరన్ జయం బందనో 
నేనే నాటి దధీచి, నా యొడలి వెన్నెమ్మున్ శతారమ్ముగా 
బూనకాొవచ్చు జయింపవచ్చును చమూముఖ్యుం డెవండేనియున్. 

శ ఈ యా వేళ మనన్య 

సాయ మనుచు, [బతుక దు పరపాలన మెన్నా 

ళో యనుచు, నలతిచప్పట 

మాయు 3; యను వారికి; గడమాటగ బావా. 102 

ఆ॥వె॥ ఎంత'[వగతి నొందె నింత లేదు జపాను 

పరకబంధ పాలో బట్టువడక 

భారతమ్ము నటులె వజగింత మీ రెల్ల 

తోడుపడుడు భటులతోడ నాకు. 108 
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క॥ అన సరియ ధనము కావల 

నని చెప్పిరి రోహిలాయు నాయకు, 'లెపుడు 
న్నిను (బోతుము బాజా! భో 

జన మిడి మా యిండ్ల ననిరి సంగము వి(ఫుల్, ॥ 104 
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ఆ॥ వె 

An 

An 

ద్ 

An 

హెదరాబాద్ ఖండము 

మూాసినకిటికినందుల 

దూసికొనుచు వచ్చె గాలి, దొడ్డది యది, తా 

నోసరిలినం దక్కా దివియ 
భాసించునె యెంత చమురు |వమిద 'నెనగినన్ , 

వంటయింటి మంట కంటించి పుడుక ము 

ట్టించె గదిని దివ మింటితల్లి 

వెడలి రంద, అపుడు నుడివెను లాకాకు 

నాయనా! యనుచు. వినాకపాణీి 

పాదరాబాదరాజ్య మీయ్యదియ, భాగ్య 

పట్లనమ! యన పాదరభఖాద పలుకు 

పలుక దిది నీవు పిలిచినన్, విలువదగద 

యటులు నీవును, తగినవా డాంగ్లు డొకడె, 

అతని సా(మాజ్యమందు రాజ్య మిది యగుట 

నీవు మజఅచిపోగూడదు, నేడు దీని 

(బతుకు తత్పంజరపుంజిలుక, తొలి నిట్లు 

కాదు వాని బుట్టన్ భుజగమ్ము కాని 

భారతమున దొట్టతొలుత్ర 

నీ 'రాజోకద్యానమున జనించె లత, యరే 

చేరన్ స్వతం|త్రత, విరుల 
యీరమ్మగు వేళ దాని నేనుగు (చెంఛెన్ . 

మామకీన “పి.ర్రాన్ " (గామమందు వేయి 

నెలలు (బతికి యొక ఫకీరు తెలువ నలతి 

వింటి, వివరమ్ముగాC 'దెల్బవే! యటంచు 

వేడు బాలా కతం డనె వెండి యిటులు. 
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శీ రాజమి[తతిలక రాజీ కొందఆకు వూ 

ణనిటాలము చవుతినాటి చందు 
వూణపాలన మెంచి యుల్ల ము రాజెని 

జామున కష్టమీశర్వరియును 

మం తిమణికి పూర్చిమారా తి, రాట్సుతు . 

నకు రోహిలాలకు నమవననిసి 

బహుళచతుర్ద శ్రీ పాభాత శకి రేఖ న 

|వజలకు హూణాస్థ్ర పట్టణమున 

An నిట్టి 'పైదరాజాదున పృతనతోడ 

మెదలు హూణుడు వె_(సాయిముదల వొకడు 

పదవి రెసిడెంటు; తా నడుగం. దగుమెయి జ | 

వాబున నవాబు చిత్తము బా బనంగ, | 7 

ఆఅ॥వెః రోజు చూచుకొనుచు రాజకీయమునాడి 

తనదు విలువ కొలుచు కొనుచు జీని 

కద్దెదండు నంటగట్టిన వై[సాయి 
కాత డిచటి వార్త లుపుచుండు. 8 

శ॥ గుండజెలుతీసినబంటుగ 

నుండును రెసిడెంటు చారయుతి నడి పోలన్ 

ఖండిత మగుచున్ శ్ళ|శువు 

కొండొక గురువో! నిజాముకున్ చా ననగా. 9 

శీ! పాలనానాటకమున జవనిక వెనుక 
నుండి శబ్దము నందిచ్చు చుండు నతడు 
చాని నంది వలుకడొ పా[తధారి మరల 
కనబడడు భాగ్యనగర రంగమ్మునందు, 10. 

మః మఠిమంతుండు మనస్వి మానధనుడున్ మాన్యుండు రాజామహీ 
వతిరాయా ఖ్యుడు _-ఫెంచిసఖ్యుడునిజాంభాయీ!యనన్ దన్నునం: 
దె తనర్చున్ గుజురాతివా డొక డరాతి శణిదుస్స్వవ్న మై 
నతళాంగ్ల | పభుకాంత్య కాలగణన క్రామ్యత్సు ధీ పోష్ట యె. కేసే. 
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మః మను జేందా!తొలి. బల్కె “మాన్గియరు శేమాం'డ(గధిరుండు న 
మ్మిననుం వేంగిని నంత నేగి యనుకో మే యాంగ్లుని౯దక్క. యం 
చని,యి ట్లాడిన రాయుతో నృవుడు కో ట్లర్సించిన౯ా విత్త మీం 
కను తేశే! యను, నతరాల నిజమే కాదో' త్యదు క్షం బెన్ .12 

శ॥ ఎన్నో హేమంతనిళల్ 

విన్నవి రాయుడు నిజాము వివిధాంశములన్ 
సన్నగం జర్చించుట, నిటు 
లన్నా డొకనాడు రాయ డా జనపతితో. 18 

శక సేనాపతి “నలబత్ ఖాన్” 
వూణు నెదుర ననియె నో! |పథూ: వోరములన్ 
గానుకలం బంపితి నె 

న్నో నిన్నణి 'సంధియాకు' 'వోల్కారునికున్ 14 

ళ॥ ప మందువొ! యన నతని కి 

"శే మందుని! తినెద నందు నే మందునొ పో 

రాములు నె కొన ననియి ని 
జాము, మహీపతి వచించె ఛన్న[శుతి మొ. 16 

క్ర్ః నా మూలముగా. దినకుము 

నీ 'మీరాలంి [పధాని నీడ యగుచు ని 

వ్నోమున్ గాత! సికంద 
క్షా! మన్నివననము మార్పుమా యొటకేనిన్ 16 

క॥ పురమును విడువందలంచఛితి 

" తరలింవుము న న్న టంచు6, దత్పభు వచె నొ 

కొటివటు లై నది వాది, నిను 

దరి నిల్చు కొనంగలెేని 'డౌర్ఫాగ్యనిధిన్. 1౯ 

మ (పభురూవమ్మున నున్న వానిసనయా రాజా! పరంగ్షిలకున్ 
తుభఖితాత్ముండ 'నెదుర్చి లోగితిని రాజ్యోదీర్థ కాంతన్ , రెయిం 

|దిథవింతున్ దినమందు చచ్చి, యొక చి(త(ప్రాణి నై త్వద్వియు 
_కి ధృత పాణుడగాకయుందునకు! యీగ్భ (ధస్వమౌగుం డెతో , 



శః కొడుకును పట్టిమ్మని న్ 
న్నడిగెనా రెసిడెంటు కాదననయా! యీ [ము 
కడి వోోదాకొటకై. యే 
చెడుగు 'నెవరికేని చేయ సిద్దము సుమతీ! 19 

Ar చెవులు లేని గోడలమధ్య చెలగె నిటులు 
నా మహీపతిరాయనిజాముల $ొగ్గి 
భాషణము, మహీవతి తరువాత బయలు 

,  బేరె వీరారునకు సుజేదారు డగుచు. 20" 
Aa చినుకులు వడిన తామరా శెనయు కొంటు 

నెల వొనం7. నిజాము, నచివమణి యట 
నిచటికన్న సుఖం బొవ్ప నేల వత్తు 
విచటి కని వీడుకొల్పె, గమించె నతడు. 2H 

కో వచ్చె మవో రామ్ట 9లతో, ' 
గచ్చెన్ హూణు లొనరించు కదనము, వె_(స్రా 
యిచ్చె నిజామున కాబ్బన్ 
బుచ్చుము సేన నని, యతడు పుచ్చెను చానిన్, 292" 

మః॥ శతముల్ తొమ్మిది గుట్టిపుందడము షట్సావా (సపాదాత మొ క్క తరిన్ దర్లెను,రోహిలా లరబు ల|గ[శేణి యోధుల్, మహీ 
పతిరాయుండు వరూధథినీపతి, రణం బై పోయి వె_[సాయి మ 
క్పృతనన్ లూటి యొనశ్చె నీ బల మికేమీ! ఓ! నిజామూ! 

లం 
యనెన్. 2తి.. 

కః అయయో! అయ్యయ్యో! అ . a 
ఘు! యయొ! యె నిజా,మయో!గియో! కాదు మవ" రయము మహీపతి బర్తర | 

..  ఫయినటు వినుషింపు మనుచు వ_[సాయి చనెలణ, . క్రిత్త. చః సకెయసనె గాని యానతిని సల్పడ యా విధి నెన్నినాళ్ళకు 
న్నరపతి, విన్నవించుటకునై చని యేదియొ వించుం జెద్దమం 

తీరి విసిగెన్, బొమల్ ముడిచి తెచ్చెం బరిన్ "రెసిజెంటు,వరకర 
కరముల కన్దడిన్ 'చెలుపు కాగిత మెగెను నాడు రాయిశై_.8ల్= 
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ఇా॥ రూపించెన్ మము కంటగించుటలు ధారూర్తౌలతాణబాదు చా 

చ్నాపూర్ కోటలు చేరనీయక, దురాత్మ వాతముల్ నీ పురిన్ 

మా పౌజున్ మమునుండివాపుటకు 'నింబాళ్టిర్ 'ముఖుల్ పూనినా 
రాపన్జాలవొ:నీ వ టంచు ఆెసిడెంటటాజెన్ ధరానాథుతో. 16 

క్॥ నితు రాజారావ్ రం 

భానింబాల్కరును “శవారుబద' లనియె నిజా 

మానా జే నూరుల్లు 

|మానరశింగావ్దికంబరాఖ్యుల క న్తై, 27 

An (శ్రీమహీ పతిరాయడు చేసినట్టి 

దొడ్డపని చెప్పవే! యని యడ్డుపడిన 
వాసు దేవబల్వంత బాబాకు "జెప్పె 

నీ కరణి యోగ్యవాణి పినాకపాణి 88 

క్॥ 'గులుబర్లా' జిల్లాలో 

గల దొక కిల్లా య దేదొ, కదలి నటకు రా 

బలిమి మహీపతిరాయడు 

తొలిరాణువ తన్ను విడక తోడుగ నడువన్. 29" 

శా॥ కిల్లాకావలిమె మహీపతి నిటుల్ (కేణించె కాల మృ్మహోో! 
కిల్లాకున్ నచివేం[దు డంపం గొని బేగీరావు లేతెంచి, రం 

దుల్లేఖ మ్మిది వైరి యర్జి సిరి రుద్రుం భ(దు నున్ని([దుగా( 
జె ల్రగ్గించు పతీ! ధనవ్యయమునం లీరారులె క్కంపుమా. తి0- 

ఆ॥వెః తాను తీసికొనిన ధనమున శకెవుడు వై 

(సాయి యొవ్ప కెవ్వు జమయు ఖర్చు 

నేను నపుడ యని లిఖించి మహీపతి 
మాటుజాబు నంపె వారి కొసగి. 81 

ఖా! “మీరాలం” వినుపింవ నా లిపి నిజా మమీ[యనం డయ్యె, ఫి 

నారన్ “నై డనువోము' వించు శెసిడెం టంపింతు హూణాధిక ౦ 
బౌ రాబందుల వంటి పౌ, జతని నేయ న్నాలుకల్ |గోయు నా' 

ధార మ్మున్నది కుటకే సనియె,కిద్దం ఇయ్యె దండెత్తుటల్. వీ 
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A అట మహీపతిరాయని భటనమూవా 
మునకు నాయకు డౌచు నొప్పు నొక స్పెయిను 

జోదు, పేరు క్రెమెంటీ, విరోధి కుంటి 

(ఫెంచిఖత్తు తీర్చిన వాని పృతన నంటి, లై 

A1 అతడు తల, తక్కుచులుకరు లవయవములు 
నేన యేకతనూవర్తి సింవామూ ర్తి 
యతని యనమానరణకుశలతకు రాయు 

జే గురువు, రాయుడే [పాణ మిందఅకును 8 

మః మృతి పంపించు జ్వరమ్ము సాటి యిదిగో! మీరాల మంపించెం | 

టి, తమాయించితి చించివేయక .క్లైమెంటీ యం చనన్ దన్మహీ 

పతితో నాతడు నల్పుదెల్పు నిది యై స్వాతం | త్యసూర్యోదయ 
స్థితికిన్ బూర్వభవంబు కల్యమును నూచించెం,బభూ! యంచనెన్. 

-మః మన |వత్యు_త్తరముం బరించుచునె యామం(త్రివధానుండు సే 
నను బు _కైంచియయుండు సాంగ్రముగ ,నన్నద్దుండ వై యొక గొం 

టును(బోనీకువె వాని యింటికి. గైమెంటూః మేటి బంటూ'యనెన్ 

ఘను డా రాయడు, తోపులెత్తి మొన నుగంపళ్యమున్ 
"జేయుచున్ లికి 

A  చ్చివడ్రియెను లెసిడెటటుబలము చలము 
వై కవిధాయుధోజ్జ్వలము, కలము 

'యొవ్వడు (వాసిన౯ వర్ణనమ్ము 

దగునట్టు లతిశయించెన్ రణమ్ము త్ర 

Au “ ” బూర్గయ్యి, “పాల్మరు” వల్మ "రెడ స 

* యరుోకు దళ్ళియ లేదు పృథివి, 'నెజ్లి 

పూ పూచె “గాని”, (బిటివ్పాళియందు 
రాయడు క్లమెంటి యతిలోకరణ మొనర్ప 88 

చ! మూడుళతమ్ములకున్ 

' వదనము చేరినది మూడు శతములె యాంగే 
దళమునందున బావా! ల 

దనము నీవు నిటు సేయ గల వనుకొందున్. 89 
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క్॥ జరా! యెంత పరా కమ 

పారీణులు రాయ డతని వాహినిపతియున్ 

మూరిను నా కండలు త 

త్సారము వినినంత, యెట్టి! చరితము వింటిన్ 40" 

Au అనిన బాబాకు మరియు ని ట్లనెం వీనాక 

పాణియా మహీవతియొద్ద "సేననంఖ్య 

కొలది కదవె! మర్నా డరిబలము వచ్చె 

నా (పగేశమ్ము పట్టని యంత యగుచు 41 

మః అటులన్ హాదరణాదదండు పది రెక్లు వచ్చి చై దూక నిం 
కొట నుండన్ దమ పాటు తప్పదని రాయండున్ దణాయండు పో. 

జటులానీకము చెట్టు కొక్కాడుగ6 గానన్ లోయి(, ర ట్లయ్యె న 
ప్పటి ఘట్ట, మిది యయ్యు 'జెబ్బదికి. బైబై గొన్ని 

యేం డ్లయ్యెడిన్ 49 

చ॥ అపరిమితై కమత్య మనఘా, తొలినుండియు రోహిలాల! కొ 
క్క "విదపి(6 జిందు హాసములుగా నిట వారు రహిం (తు, వారికి 

న్నృపుడు మ రొండు యుద్దమున నింగ్లిషు వారికి. దోడుగా మరా 

టి పవుజునై ని పోరగ నిజెన్ ముదలకా మది లాగుచున్ననున్. 4శీ 

శా॥ ఆటోపించిన యెల్లుతో నిటులు వ్యాఖ్యానించె సన్ర్టారుఖాన్ 

భో శేజాయివమాఖ్యు డా "తెగకు మఖం డో! యురన్వంతులా 

రా! టాటోకుపరంగికిన్ వరవు డై య య్యాసపో తాడు మ 
న్నాటాడున్ తన రాజ్య మూడు నని యో నై జాంవిభున్ వింటి కే! 

క! రేశీయుండు స్వ దేళ్యుని 

నాళము గోరుకొను టది యనార్యము ధర్మ 

| భేషము, దాననెకద! యీ 

దేశ పజ బంబెంబజె విదిశీయునిచే. 45 

ఉ॥ అన్నము వెట్టు చాత కిపు డావద లేదు వెనంగి తీర్పగా 
నున్నది లేదు రాజ్య మది యోడెద మన్న భయమ్ము లేదు, జే 

డన్న స్వర _క్షభు_క్తి కలనై న నెటుంగడు రోహిలా, మరా 

టి న్నలుకాడ( బోవడు, సడింపడు వాయ పరాయితిండికై . 46" 
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*క॥ పో మందము బవరమునకు 
భూమీళునితోడ, కొలువు పోయిన దనెనా 

సోమింతము “ఇాజీపీ 

పా” మొనలో మగతనమ్ము బలిగుడు గూయన్. 47 

_ఉ॥ వ య టంచు ఖానుకు నవాబున కొల్ల మటంచు రోహి లా 

రు కొల్యునుండి వెడలించు జవాబును వించు చానికిన్ 

వ య టంచు భాగ్యవురిం బాసి మరాటిదునీని డాసి యో 

బ దు డుల్లసిల్లం బగ-వై (బడి ర్యనము జల్లులాడుచున్, 48 

శా॥ నానాసాపాబుతొాంతియాలు సిత సేనన్ గొట్టు భోరాజి. టో 

జై. నాసీరమునందు. బోరిన మవోవాంవీరు లీ రోహిలా 

లే నా డాదిగ నందునందు వరులం దిం దుందు, రళ్వాధి రో 
వోనీక మ్మును వీరలో. గలదు వీ రావ్లుల్ బమీందార్ల కున్ = 49 

శ॥ మేరన్ మీణెద ముప్పిడుండియు నిజాం విశ్వపయత్నుంయు "కా 
నీ! రాజ్యం విది తెల్ల వాని గరువ మ్మేపారునన్నాళ్ళునున్ 
జూఆజజాడంబడు నానసా హేబుదణాన్ ను(ేషమ్షు లై నట్టి మా 

చే రూఢం బలి రోహిలాళి పకటించెన్ గుడ్యవ|త్రమ్ములన్ =. 0౦౮ 

శా॥దానన్ వీరల యా స్తి, వీరలకు. (దాతల్ గా. [బభుత్వాజా అన్ 

(గేణింపన్ నమకట్టు నిందు గల జాగీర్డార యా స్తీ న్నిజా 
ధినమ్ముల్ పొనరించుకో.6 బగళెం (భోద్దీ పాంగ్లశిష్టి న్నిజాం 

గానన్ బెట్టినజే |వసాదముగ నిన్ గై కొందు రీ రోహిలాల్ .ల1 

=క॥ ఈ రోహిలాలు తొల్లిటి 
తీరున దోపిడులు సేయ శగబడలే రీ 

కారణమున, లేమి న్ని 
ట్రూరుచుచున్నారు కొలువ నొడయడు లేమిన్ 2 

శః. అని “ఖభోశే" యుక్తులు [కమ 
'. మనుచానిమవండువిత్తు లౌరా! యని మె 

చ్చిన కాళాకున్ జఊెప్పెంచ 
వీనంతోరవిశేషముల కధాకథకు డిటుల్. 58 
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11 మడ్డీ పోయిన నేమి మబ్బులో. దూలుచు. 
దికమక పర్లు జం[ద్రకళ, నుంత 

బల మింక' నున్నది చిలికించె. జినుకు తె 

ల్లిగనల్ల గా నున్న మొగిలు ముదుక 

గడపదనుక వచ్చి యడుగు లోనికి బెట్ట 
దడబడుచుండె శీతము, దివియల 

పండుగ దవ్వున నుండినను టపాకు 

లను (వేల్చందొడగెం వాలకజనముగ 

(1 శెల్లవాని నెదురగ నాళ తెగియుం బోదు 

ముడివడదు, మదిమది లేడు పుడమి జేడు 

నవనవోల్లానరా తముల్ దినములు సర 

చాల బండింవ శరదాలవాలమందు 54 

గ|పంటల్ పండును, పండ వొక్కుపుడు, త త్పస్తావనన్ జి_త్తముల్ 
కుంటుం బొందవ యంతగా. బురములన్ ,గో ర్లాన్నటుల్ పండిన 

న్నింటం బల్లి లం నొక్కు వంట యది వండీవండ చౌచు న్నవా 

వింటన్ జర్చలు సాగ, లోని గదిలో నెం తెంతలో గుబ్బిసల్ ర్ర్ 

1 ఆనైజాం (వభు రెండవ 

నూనుం డాఖ్యన్ 'ముజారిజుద్దౌలా' యె 

ద్దానన్ జయములు చాలా ! 

వాని నెదుర్చి మన నెంచువాడే “యాలా”, 58 

ఏ4 గుటి కన్నూూనుక యేయు శితితుడు “మీర్గోవోరలీభాను' నా 
నురు నాతండె, పులిం బరిన్ విడచి కే లుప్పొంగి చాచున్, ధృత 
జ్వరమో! మెల్లని గుల్లుతో వెనుకకున్ జూర్జొాంచు. బై రాద,యె 
చ్వరికేం [బాణము చేదళు'యది యశే!పంజా యిడుం బేల యె. 

ఏ॥ ఇత డెన్యకడు? చరుండు, భాగ్యవురిరా చేనాడు కాకీబడెన్ 

శతముల్ల్కలు రూక లీతనికి? నే సందర్భమున్ జెప్పి భా 

రతవిశ్వరిభరయందు కల్వమున పొతం బట్లు! వీ డుండు? నీ 
కోతే తేత్తున్ 'చెలివోని వెల్తు నను నా కండీను డొప్తాళతో 66 
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క॥ నల్లి నెటుంగని మన కీ 

వల్లడి యె ట్లొదవె ! పరునివల్ల ననుచు శౌ 

రోోల్ల సతసఖ్యులన్ గని 

సల్లాపించు నత డరుణచతూరుచి యె. bg 

కః దిగిపోయెను చార్మీనా 
రగపడియెను నభమునంటినటు రెసిడెన్సీ 
భగభగమనియెను వాదయ మ 
రుగడ యతడు తొలి. బలిం వితరుల( జూచుటశై, 60 

మః ెనిడెన్సీకా గని బంట్లతోడం గొనితేశే రెండు ఘూకమ్ము లిం ' 
'దెనగన్ 'బెంతము వాని నంతు నని భాషించున్ , నిజాం నేన పా 
(గనరున్ లేఖిని ప్యత మిచ్చి ధనసంఖ్యన్ వేసికో వే ! యనున్ 

' వసతిన్ చేరును నేయి ఖాను జెపుడో (పస్విన్నకంఖాణు డై.రీ1 

గః వెల్లి కిలం బడి చె దన్ని కాళ్ళు పొర్ష 

జాల దయి మూల్లు సింవామ్ము చార్మినారు 

నస్వతం [తభాగ్యనగర మడవి, గోలు 

కొండకిల్లా గువా, దదు క్తి గుంఫనమున 82: 

గి: రాడృవన మిదశు ! దీని రంగులోని 

రవ్వవిలువసేయ నొక పరంగివిడిది 

కనికరింప నిల్చుటయును కాదయేని 
కూలుటయున"బ ! యెంతటి గోడు వచ్చె! 68: 

ఆ॥ పో ఈ రమణ మొరసి ముశచారిజుద్దౌలా ని 

జానుగులకు( "జెప్పె సాయుధముగ 

నింగిలీషువాని నెదురించు వే.ర్వాణి 

మొదలు నేడె, యిదియ ముదల యనుచు 6h 

మ॥ ఒక దర్జీ శెసిడెన్సి నుండునత జేదో మాటపట్టింపుమై. 
బెకలింతుకా భవదం[తజాలమును పాపీ! యంచు నా ఖానుసే 
వకు( దర్శించెను, వచ్చి చెప్పికొనియెన్ వా, డప్పుడే దర్జి వా 
నికి 'బేడీల్ వడి కోట కేర్పబడె, రానేవచ్చె వూణేం[దుడున్.65- 
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కళ్ల 

Ju 

ఛా॥పాలింవణ దొడగ న్నిజా మగుచు శోభల్ దౌలగా “ోనాసిరు 

మొనగొని వచ్చెన్ వెయిమం 
దిని, కోటను చుట్టుము్లై(, చెలివెం |బభున కా 

తనికొడుకుదుండగమ్మును 

కనుకన రెసిడెంటు, మునను గలవు ఫిరంగుల్, 

ఒక బాణము రివ్వున వ 

చ్చి కనిమనంగా నపు డాంగ్ల సేనాధ్యతు౯ 
నకవచు డొక్కడె యొక డా 

(ఫికాభటుడు పేర్చి మడమ. దిప్పించె మొనణ. 

ఎటులో తండి కొడుకున 

ప్పటికి చెల౯ గొనియె జెమ్మవాటినకనులున్ 

దటుకున దూలెడి యొడలుళా 

ఘటిత గతన్మృతుల శయ్య? గదలని మన నై. 

145: 

66 

87 

68 

డౌలా” రాజ్యము నన్న, తమ్ముని యెడంద౯ భారత ప్రాజ్యుమున్ 
లు 

జాభింవన్ దొడగెన్ (బభాతరవితత్వం బౌ స్వతం తత్వ, మే 

లీలన్ చాను కృతార్ధు డౌటొ వల నల్లెన్ వాడు శై ల్వీడుచున్ = 

An 

Au 

కో 

10) 

అన్నకు స్యతం| తతా బుద్ది సున్న, తానె 

యున్నచో పీరమున నదిరన్న! యనుచు 
మీరుగోవోరలీఖాను చేరదీసి 

కొంద అాష్ట్రన్ల నరబులన్ [(గందుం జేసె, 

గోలుకొండన్ స్వతం[తతాబాల పుట్టి 

యాడుకొనుచు చార్మీనారునందు. జికె 

నాంగ్రునకు, నున్నవా రసమర్గు లగుట 

నవతరించితి విడుపింప నను నతండు 

(పకటించిన జగడమ్మున 

వికటించిన ఫలితమునకు వెజవక యాతం 

డొక యేటి విడిఖయిదు గో 

లుకొండకిల్లా "నెయిది వెలుపలికి దూఆన్. 

70 

71 

72 
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చ్వీః రెసిడెంటు గూఢ చారిని నియమ్ంచె( 

బసిగట్టగ నవాబుపరిచేత లపుడు. 78 

మ॥ కలమున్ వాడిసిరాను ముంచి యదిరా! కర్నూలు చాంచానవా 

బులకు న్నెయ్యమునీటిగాబు లకు నా భోపాలు నాఫ్ట్ర కా నవా 

బులకన్ మానష పువొన్సరాబులకు వేంబు _తైెంచె షల్ స్వచా 

రులతో వూణులపాలనమ్మ్యు నలు చూర్లుం బట్టి ముట్టింపగా, 74 

మా॥ ఇతడతడననేలా యెందబున్నా రమీర్లున్ 
గృతమతులు వజీర్లున్ హిందుదేశమ్మునం దా 

వితతినితతి శెల్లన్ “వేగు బంపించెనా యు 

ద్యతుడు ఖల 'మిరాల౯ారమో్యలునున్ బంప నొప్పన్. 75 

చ॥ నలి యని మాటయిచ్చెను నిజాముపటాలము, హూణు డెవ్వ డేన్ 
బిరుసునం దిట్టినం బడుడు, వీరము చూపకు, డందునందు శే 
యరుగకు, డంచు ఖా వొనగె నాజ్ఞను, వానికి కొంటినిండ ని 

ద్దురయును వక్షైందిన్నదియు. దోడనె యొంటికి,బన్సై నయ్యిడన్. 

fA దాడి కిక రెండురోజాలే తడవు కలదు 

చారు లిరువురుమూవురు రార యికను 

శీశ మా యేట గడు విపరీత మె శ 

రీరముల( గో సె రాంకవభారములను. 77 

శీ హైదరాజాదనగరమ్ము కాదొ! యచిర 
కాలమందు ఢిల్లీ పురిగా నటంచు 

ననుకొనెడి వారికొక కొంత యాళ వెశ్టై 

శీత మిరుచోట్ల నేకళాస్సీత మగుచు 78 

శ డ చం|దిక విరివిన్ 

డె ని 'మొకమలుతివాచినిం బఅచిననున్ 

బ దుడుంగా లిడగా 

ల్లిడ చలి కాటువేయు నుగం బనుచున్. 79 
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&॥ తె నివానిలోవల గుదికాగొను నల్లని బుద్దు లౌచు ఆం 

ను చెట్ల నీడలు, రహించెను నల్ల నివాని యాత్మలో 

ని భావ మౌచు హిమదీధి తివింబము, వీట గాట నే 

ఆ ల్లసితేంబు వెన్నెల యవ! విధి నవ్విన వెట్టినవ్వుగా. 

పి 

జీ 

శ 

శ॥ 

జ 

భూనభోంతరాళం విది పొలము,వంట 

చేరు కొముది,యయ్య్యది విజణుగ6 బండి 

నది,మనిసి ఘృణిసస్యమంజరికి మొనసి 

సరుదుకొన్నాడు కాపలాచలి పులి యయి. 

అది రాల్చె మంచిముత్యాలు కుప్పలుకుప్ప 

లెత్తుకో నొక దోసిలియును రాద 
యది (కుమ్మరించె నిం తనరాని చక్కెర 

"నేకరింప నొక సంచియును రాద 

అది వెదజల్ర చక్కదనాల మాలతి 

పూలు పట్టుట కొక బుట్ట రాద 

అది పిండిపోనె నహ సధారల పాలు 

నింపికో నొక్కా గిన్నెయును రాద 

అదియ వెన్నెల వెన్నెల యనగ(,|బజల 

కందియందనియటు చేసె నా యపూర్వ 

చిద్విలాసవై భవమును శీతరా।|త్రి 

దీని తలపండు సూరో్యోదయాన. బగుల! 

& మున సవాజవికృతి 

క లము రేగ నై నికావాసమునం 
'యల్లా!యని యపు 

ఆ డని విధురు డెవడు? హైదరణాదన్, 

అ లుము న్నున్న వమర 

కు తను కరము జేసి [కొత్తగ విసరెన్ 
గమ్మ గ మదనుండు మ 

రమ్మ ను గోల విరహి| పజ వా దయంబుల్ . 
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నర॥ అ విరహి యొక్కం 

డి ల విలపించెన్ 

గ కి వళుం [2 

ప ణమగమం బై. 8k 

చః చలి యిది గాలి దూరుటకు సం దిడ కేకతనూన్వరూవ మై 

బలసీనజంట'పెన్నెడదపట్టున 'నెట్టుల దూజి చచ్చెనో 
"తెలియదు, తెల్లవారి గడె తీసిన వేళకు బొట్లుబొట్లుగా 

జలజల రాలు,న న్నిపుడు చంపెను చంపె మెవాందిదూరగున్ .86 

fr _ఓ!చెలీ!నన్ను నినుచేరకున్న |బతుక 
నిచ్చునట్టు లే దీ చలి, యెట్లు వత్తు! 

నేను, సౌఖ్యనిమ్యందిని నీ మెవాంది 

నెట్టు గాంతు,నీ రేయి నా కెట్లు గడచు. aT 

క॥  ఉసిమియునిమి పనిమిమినిమి 

కొసరు మరొక స్వర్గ మందుకొనెడి యదృష్టం 

బు నురిగినది యోసీ!యీ 

నిసి న్నిశా తెచ్చు సొగనునెఅపుల రాశీ! 8/౪ 

ఆఃవె॥ చర్శుమున కె తగును చర్మమ్ము నోచార్చి 
యిగముతీపి ననుభవింపంజేత 

చెలువ మేది[యున్నివలువలో నొగి (గుచ్చు 

కొనుట తక్కు,మధువు కొంత మేలు. 88 

మ॥ అని జెగ్గిల్లి నిజామునె నికు డతం డా రేయి మూల్యమ్ము షొ 

చ్చిన విస్కీ నొకచిన్నెదాని గొన వచ్చె గొట్టు, కాత్మీయుతో 

డను పానావధి వార లాడుకొను మాటల్ వూణచారుండు త 

(తనియుక్తుండు వినె౯,వడిన్ జనె,నిజాధ్యతున్ గనెన్,వాకొనెన్, 

కః అత డాస్ట్ర నుభట వేవ 

స్టితు డాంగ్లుడు ఇారు డభ్యసించె నురుదు,వా 

డు తమ జనంజే యనుకొని 

కొతుకర వీ రిరువు, రిటులు కోల్పడు జతనల్. 90 



“పాద రాబాద్ ఖండము 

శ! ఆరుగనటు లెటకు నిలు విడి 

సొరిది నిరు దినాల్ ముచారిజుద్దెలాచే 

పరి యాదిష్టము నిన్నను 

దొర!యిటులు న టంచు వేగు తోడో( బెలుపన్. 

శ॥ బతికించి తీవు మన సం 

తతి,నధికో ద్య|ోగవిభవతరళ ము సీ జీ 

విత మిక హిత! యని మరి యే 

మొ తగన్ రెసిడెంటు పలికి పుచ్చెను వానిన్. 

శా। కారన్ భానుడు |[మగ్గునాళ్లు సితవతం, ఖీవల న్నిల్చెనా 

149 

91 

92 

యా రే లన్నియు గృప్ట పదములు, నే డాతం డకారాను డ్రై 
థి 

మేరన్ మీక గాలివాన మొద లున్మీలించు సృష్టిస్థితిం 

బాజాడించిన హేతువున్ దెలివె నాంగ్గ|తాత ముఖ్యాళికిన్. 98 

ఆ॥వె॥ చలువచేసిన తెలివలువ గట్టుకొని పూ 

ల్లవము మెఅయు నీలిరవి"క దాల్చి 

తనను తాను చూచుకొనుటతో సరిపోవ 

_పకృతిళాంత 'శెజబ్రవడియె కన్ను. 

ఉ॥ పల్లజడల్ వహించు యతివత క్ర త వేషజనద్వయమ్ముతో 

తెల్లదణాయ డూడివడి తీసెను వారలనుండి లేఖలన్ 

డిల్లము నొంది కేణి శెసిడెంటు నిజాంకడ కేగుదెంచి యా 

యుల్లి తమ్ము ఊాెవి నట నుండిన పెద్దలు దద్దరిల్ల గా. 

శ॥ ఓ!రాజా!చందూలాల్ ! 

శేరవా?నీ వేమి దీని, నేమందువు?నా 

చేరను నీ చానినను వు 

జూరూ! యని ముఖ్యమం|తి చుమ్మలుచున్లు౯. 

న్ ఆమరణమ్మ్మును ఖైది 

గా మని డకో్మలుకొ అకు గడగి గొవోరా 

లీ మృథమున కర్నూల్ వతి 

చాముల( బడె నని పినాకపాణి వచించె౯. 

94 

96 

97 
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జః 

క్ 

ఎంత పని జరిగినదయా! 

యెంతటి పౌరుషము గలది!యీ పైదరజా 

దంతయు వినిచిన నికున 

మింతును,జాగరిత వైతి నేననె బాబా 

అంతయు వినిచితినా! నీ 

కింతకు ెట్టింపు కలద, యిక వినుము యుటిం 

గింతును పాదరబాదా 

(కాంతికళాఖండ మనుచు కథకు డిటు లనెన్, 

అది వే, ఆిదివే, టిది (వజ 

గదలించెను గొంత, వేరు గన్నది గోల్కౌం 
డధర మగరతనముల కనీ 

విదిత మ్మీ యుద్యమమ్ము 'విలయుటకతనన్ . 

వందేమాతరం 

08 

బ్రో 

100 

ఉ॥ నూదులుగా మొదల్ మొలిచి, సుజన (గుచ్చియు గుచ్చి 
(డై) 

చాకు లై 

నై దునునాజురోజు అయినంతనె చాకులు నై (కమమ్ముమెై 

(ఫోదిగౌనెన్ గురారములు [గోవులు నౌచు, శతఘ్ను లౌచునున్ 
జాదుకొనెన్ నవా సకరచండలనత్కి రణ[వకాండముల్ , 101 

సీ 

An 

ఖరకరకరములు గడ్డపాఅలు,ధర 

ణిన్ వాని ఘాతాన నెణెలు వడియె 
యొకచేోటం బడిన యగ్నికణము గాలి రా 

జుకోని వాడనువాడ. జుట్టుము నై 

కామ లేని గొడుగు కరణి గుడినెకప్పు 
సుడిగాలి కళ్లు మి న్నొడిసి తిరిగె 
(మాని కొమ్మల గుబుర్లన్ దాగికొన్నడే 
గలును వేడిమికి వగర్చి రాలె 

కుండలో బోసి తడివల్వ నిండు చుట్టి 
నను జలము చల్ల బడక యుండె నొకపాటి 

కంబువుల గడియగడియ కాని వడకు. 
దట్టుకొనె నెట్లొ జనము తళ్కాలమందు 102 



"పైదరాణాద్ ిండము 161 

ఉ॥ః ఎండ వినా పగ ళ్లగుచు నెంతయు వీచియు వీచి వీవనల్ 

తుండెము లై ననుం బయర తోడెము సాగగ నీక బట్ట చె 
నుండగ నీక జైళ్ళ వలె నుండె చెగల్ పొగ లీను రేలు, రే 

"యెండయు వచ్చినప్పు డొక యించుక నీరము చల్లె నిప్పువై - 

క॥ (గుక్కెడు నీటి నొనంగద 
' యొకు తడాకమును గుంటయు౯ బందిగమం 

దుక్కిరిబిక్కి రగు జనుల 
కక్కాడి యధికారి బలె ననార్ద్భవృదయ మై 104 

&l మల్లెలు క్రమ్ములించి తలిమమ్ములె 6 బొరలాడువారు, మై 

నెల్లెడ సింవాశై లవారి కె ట్లటు చందనచర్చ యొప్పువా 

రల్లడతల్లడై రనగ నప్పటి తీం|డ వచింప నచ్చులున్ 
వాల్లులు గావొ పొల్లులు, సఖాఃపజ లందటు తత్సరీ&ితుల్ 105 

గః తోర మౌెచు దప్పిక నీరు దూగ మౌచు 

చాని( “జేరుకో(జాలక దారినడుమ 

వథికు లొక కొంద అురిదీయబడిన యట్లు 

వడిరి తత్సమయాతవ[పళయవేళ 10% 

చ! |పళయము వచ్చినన్ సొబగు వారణసిం బొలివోవ కళై యుం 
టలు వినుపం బురాణములు నమ్మరు "పెక్కురు కర్ణసాత్యు మై 

కులమత భేదవాదముల [గుంగక హపైదరబాదవీడునన్ 
మలయు జనై కమత్యమును నమ్ముదు శెల్లరు నేత సాత మై. 

పీ జరిపించును నిజాము జపహోమతర్పణా 

ధ్వరముల శివకేళశనార్భనముల 

నయ్య లెందటొ యబ్బ మబ్లమ్ము పీర్ల కు 

మొనసి శెల్లింతురు | మొక్కుబడులు 
మియ్య రెందట్" 'దాన మిత్తురు ద్విజులకు 

(బశ్నలగ్నమవహూ _ర్షవాస్తుమతులు 

ఉభ యోత్సవములందు నుభయులు మెరవణిీ 

నురవణించిన వేడ్క బెరసి యుం|దు 



152 వందేమాతరం 

తీ॥  నొండొరుల పండుగలయందు నురము నురము 
నొరసికొనుచు, లేనవ్వుల దొరసికొనుచు 
'నరసికొనుచు బాగోగుల, వెరసిజనము 
పొలవ మొందు హైదరబాదపురమునందు. 108 

శ॥ భాయోీ!యని పిలుచు, వామా 
రా యని వేరు గొని పదుగురకు జెలి జేయున్ 
సాయబు రావును, గలవు త 

దీయగ్భవాము లొక. వేట దిలతండు లతన్. 109 

చ॥ ఒక తళియన్ మిఠాయి నిడి యొక్కరి కొక్కారు ముక్క నందశే 
సికొనుచు, నంతకున్ ఘనము చిప్పిలు మాధురిమై ఛలోక్తు లా 
డికొనుచు, నంతకన్నం గడు దీయము సాయ మొనర్చుకొంచు, వీ 
రకు. బలు బొమ్మతీర్లకు సలాముల (మొక్కులంగూ ర్తు రందటున్, 

ఆ॥ వె ఒకరి మంత మొక్కరికి చెప్పుకొనుచుం[దు 

యం త్రతం త్రవినిమయమ్ముతోడ 
దొడ్డనివ్ట 'నెసగి దుర్గను దర్గాను 
కొలుచువారు దగరడులుచువారు. 111 

ఆ॥వె" ఒక్క-చెట్టుపువ్వులో యన వికసించి 
యలరు భాగ్యపురజవాళి కెంత 

యుమ్మ 'యేని దుర్భర మ్మశిపింపద . 
యేకమతులతోడ మృ తియు. బెండ్లి. 112 

“శా లీలన్ చెల్పుచు గొట్లు వైదికులు మౌల్వీల్ బాహువుల్ వీవగా 
జాలుల్ రెండును నొక్కా మై యొసగు చంచద్వీచి కాచారిమం 
'భాలోకించెను భాగ్యపట్టజన, మాస్వాదించెం |బాలేయకు 
త్కీలాయాతళుభాంబు పూరమునుగాగితాఖో రాన్ సారమున్. 118 

మః అలరుకాదండల నై: కమత్యలిఖకం బౌ చీటితో( గుచ్చి వ 
_క్షలకున్ వై చిరి రచ్చలందు, గళముల్ తద్వాసితంబుల్ సరే 
గళనాదంబు వరీమళించె, నొడువంగారాద జరా న శూ 
ట,లదే చెప్పెద, గుండె ల_త్తరుల గుండాల్ గోలుకొండ! పజన్, 
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=ద్ర్యా పండితులను (సక్పందన 

మండితులను. జేసి కొంతమంది యమీరు 

ద్దండులును “'మిలాదున్నవి" 

పండుగ జరపుకొనినారు భాగ్యపురమునన్. 116 

శ అేనెబుడ్డు మామిడిపండ్లు, తిరుగనీక' 

మెడ నలము మల్లెదండలు వెడదగంప 

లందు! దెచ్చి సన్మానితు లరి ఖాన్లు 

శంకరజయంతినా డొక శాస్రియింట. 116 

ణ్ ఖానులలో “తుక్షైవాబ్' 

ఖానున్, మౌల్వీలలో నొకం( డల్లావు 

ద్దీనున్ భాగ్యనగరరా 

జ్యాన (పజా శార్యగాథ నాదిమగేయుల్ 117 

si ఆ సమయము స్వాతం[త్యమ 

వోసంయచ్చం [దహానవోసనమయము, “నా 

నాసా పాబుబహదూ ర్జా 

లా సమరము నందుకో. బిలచి రిచటి |పజన్. 118 

శ్రా॥ ఢిల్లీ నుండి నవాబు కందినవి నాడే నాల్ జతల్ గాజు, లీ 

యల్లా మెచ్చిన యుద్దరంగమున నోరబ్బీ! యరల్బీల్ దుముల్ 
చల్లం బోరి పరంగి నేయుము, కలేజా లేదొ కాన్కన్ గరాం 
చల్లీ లమ్ముగ. దాల్చు మంచు బవాదూర్షాపంచినాజాబుతో 119 

ఉ॥ గోడల ని లిక్కు లివిగో! యన నొప్పిన నక రమ్ము లె 
గాడుచు! బారతం[త్యమున, కొంగుల నొల్లమి నొల్త్లకుండు వా 

జేడె తదన్వయమ్మున ని శేడు నశేడు తరాలు నారకుల్ 
వా డిరుకాళ్ళగొడ్డు విబుధా[గణి మొన న టంచు ఘోషిలె౯ా, 

శః హూణులను పంపివేయుట కొప్పడో! ని 

జాము వాని యధికృతి కొక జాము గడువు 
మరియొకండు తత్పీరివై మనుచునుండు 
గండు డని (వాత పాదుషాజ్ఞ | పకటించె 120 
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గీ 

క్ర్॥ 

గీః 

కొదలబాణ మౌల్వీకి నా ఖానునకును 

మనను, వలచేతి గిఅక కి బ్రనుచు (మోయ 

వీధివీధి మేలొ్కాల్పిర5 వేకువవ్ ఫ 
కీర్లు గేశభ కుల చగేయకీ ర్తనమున, 

కాకా, కా కా! యనుచున్ 

లోకుల (బతిమాల కాకులున్ , గానేయె 

రాక్ళతిగొన్న న్వతం[తత్వా 

కాంత లనంగం గొంద రావావబుద్దుల్ . 

కనులు విచ్చి ఖాన్ మౌల్వీలు కలయంజూచి 

రొకడు వచ్చి కాంత్యాలిఖతో _త్తరమున. 
దిరుగబడెడి నై నికులకు నురి దగిల్చె 

నాంగ్లపతి వికారాజబాద నని వచించె. 

వందేమాతరం 

12t 

122 

128 

ఉ॥ చించెను ఖాను ఖడ్గమున( జేరువ (వేలు వటమ్ము నొండు,గ 

ర్రించె నిజాము కా దతని సేనయు కాదు కచా సమన్తశా 

ప్రాంచలవల్ల దాంగ్లబల మడ్డినను౯ా బవలింట చేడు కా 

విచెద ముర్విమట్టముగ నీ ెసిడెన్సిని పౌరు లౌ ననన్ 12 

క్॥ 

గీ 

గ 

ఏ మన్నా! నాన మౌల్వీ 

'యే మన్నావొ యనినావు, హితులం భటులన్ 
సోమింపింపుము శస్త్ర 
సోమముతో. గవచ మూని తో డై తి ననెన్. 

పట్టుదల గండుచీమల పగిది గలరు 

రోహిలా లై దువందలు రోహితాకు 

లరుగుదెంచి రప్పటికపు డాయుధికులు 

కాకిచే కబు రంచెనొ ఖాను లేదొ! 

తనరు మౌల్వీవాయము చిబుతపులివన్నె 
భానుశేజి వాసవనీలకళ విరాజి 

అచ్చములు మి|శములు రంగు లన్ని _కలవు 

తకు్శూ-వారి వాయములు లయతాండవములు 

125 

126 

187 
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మ॥ ధృతశర్ష ణ్యతను త మై కటితటిదీవ్యద్దిని(స్త్రింళ మై 

స్ప; 

An 

Au 

జతగుం జేయు తుపాకు లొప్ప బరితో జన్ బెంచె నా విక్రమి 

ద్వితయం బకుల జోతు లారతులుగా వేలాది నారీనరుల్ 

నుతియింపన్, రెసిడెన్సి ఢాంకృ్ళతుల నాందోళింపం గుల్చాగునన్. 

చదర మయ్యెను కొంత శాల, మా 'అజేసియు 

"అెసిజెన్సి. జెక్కురు 'వీలి పడిరి 
మా సేన నిపుడు నమ్మం జనదు, పిల్పించు 

కొనుము నీ వారి నం చనె నిజాము 

గుండియ లఆజచేత. విండికొనుచు ఆెసి 

'డెంటు చాగికొనె లోయింటి మూల 

నింటి కవ్వ్చులపయి కెక్కి. జేకొట్టిరి 
నేల చాలక (వజల్ వేలమంది 

వారనిటాల మన6 బటాల మెదువేల 

మంది '“జోలారముననుండ్ మట్టువెట్ట 

బడనియటు ఖానునుండి తద్భవనమును ద 

దధిపతిని గాచుకో నప్పు డవతరించె 1ేలి9” 

కదల నెన్యము రుస్తుముఖానుకొడుకు 

బారినుండి స్వజనము( గాపాడుకొనగ6 

బచ్చినల్ల (దావునది బొంఛాయినుండి 

యచ్చ డీల గుం పది సవా సోచ్చనసంఖ్య. 180 

ఒక్క- దేశీయభటు నేని యొప్పికొనక 

యందటను నిజదేళ్యుల నట్టి వెట్టి 

కొనుచు దన చుట్లు వాకిలికొ పురునుండి 

యరుణకిరణమ్ము నపుడు చూచె చెసిడెంటు. 181 

ఉ॥ పట్టణ మెల్ల దూకి మనమై బడునో! జట(పోలురోహిలాల్ 
ముట్టడి వేయ వత్తురొ! సమూర్తులు రుంర్వులు, తుక్రైబాజూఖా౯ 

గిట్టుట యొ ట్రటంచు వడశెన్ లెసిడెంటు స్వకీయ "సీనలో 

నట్రనడిన్ వసించియు, దణాయడు మౌల్విని పనై నెట్టులో. 182 
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ఆ॥వె! చిచిచిచిక్కినాడొ! శక మౌల్వీక 

Al 

టం చను రెసిడెంటు కా దణి యనె 

వంతు మండమాను, కంతటన్ ఖానును 

వెదక? బంపినాము సదనుగులను, 188 

మరియు ననె వాడు (పకటితనరణి రూక 

లిచ్చినాము నల్వేలు మౌల్వీనిపట్లి 
6౬ 

యిచ్చినతని, కా ఖాను. బట్టిచ్చునతని 

కీియవలె నకి, యదియును డాయు ననుచు 184 

శా ఐదార్యందల తద్బలమ్మె సరిపో నై యుండె, గానీ బహి, 

(పాదేశాగత మయ్య నై న్యము ద్విషత్పతమ్మునన్, షట్సవా 
(సోదీర్ణ మ్ముగ దండు కావలయు, చారున్ బంచి యా ఖాన్ మడీ 
నాచారికా గనులుంచి వేశె నొక వన్యన్ శ_త్రజన్యమ్ముకై_ .1కిర 

ప్ప 

-ఆఅ॥ వె॥ 

పీలిచికొను నెజ్రనేల వడిన నీటి 

నఅకాలి కంతగా బురద కాదు 

నొక్టాక వృత మొకొక కుటీరంబు, త 

చాయ నిల్చిన టిని జల్లు పడదు 

మందలింపులు లేవు, మందడిపని లేదు 

కొల్ల వచ్చికనవు గుజ్రములకు 

జానలు కలివెలు జంబూఫలంబులు 

వెలగ లింతింతలు కలవు మెండు 

మొగిలిగిద్దయడవి 'మొగలాయియొడయని 

నగరి ఆంతొదవ్వునందు లేదు 

పిండివియ్యమ.లును వెలినుండి వచ్చె న 

య్యడవి దాగికొనిన యందఅకును 186 

| వె॥ మొగిలిగిద్దయడవి మొనసి (గద్దయు దూట 

రాని యడవి, యందు భాను కలడ 

టంచుం దెలిసి రాదడమ్ము గుబురుగుబురు 

పొదయ (బద గదరల్సి "వఐదుక. దొడగ. 187 
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చ॥ కనవడె నొక్క గుజ్ఞ, మటుగా( జనం |దోవను గుట్టుగుజ్టు మం 
చనె నొక కుంజ, మౌర! పులిరా! యని వన్మంబోయె నైన్య, మం 
తన యదె తోచె గుట్ట మిరుదండల కత్తులు గుండ్లగుత్తులున్ 
జెనసి, తుపాకితో పులినిమించినవా డగుపించె చానివై 188 

ఆ॥ వె! వాలకముగ్రి చూచి వాని ముఖము చూచి 

తు క్రైబాజుఖాను దొరికె ననుచు 

బారుచేసి (కోవి పగపౌజు తలపడి 

వచ్చినదియు ఖానుబలగ మపుడు. 189 

మ॥ ఇరుమేనా లరుబెంచె నచ్చటికి, నంజేనేగురున్ జోదులుం 

డిరి, తద్వాహకులుం బదార్వురు బలుల్ , డీకోలుమై రాచపో 

టరులన్ గాల్చిరి ఖాను సాయముగ, తూటాల్ వట్టిపోయున్ గటా! 
''యరి నై న్యార్టము గోల.పోయి పురిపద్యన్ రోయుచున్నంతలో. 

ఆః వె॥ ఇక తుపాకి (వేల దిది కనుగొని వారు 

వీరి నేయ వీరు విరిసి పాణ 

నొక్క ఖాను [కోవినొడుచునె ? చం దవే 

సమున నెంత కలను నలువనేమి 141 

గీ4 వడిన భానుని గొని రాగ భాగ్యపురము 

తల్లడిల్లి న దానాడు, నై )ణజనము 

శు కవారముగడప న|శువున( గడిగా 

బాషసీ కము బురఖాను వతుల కిచ్చె. 149' 

మ! మజువగలేము ఖాను నొకమారు వరాకున జూచినన్ మవా 

ద్వర! నిను నేడు చూడగనె వాడు న్ఫురించెను, డాకనుంబొమన్ 

దరవళికోతగుర్తు గల దాతనికిన్, మరి మోము పోలికన్ 
దిరుగుడు కద్దు, కాని యుకతీ రగు శేజులు నీది వానిదిన్. 148 

An చెమ్మగిల్లిన కనులతో. జీది యెంత 

యెంతవారు పోయిరి కేళ మేమీ యగునొ ! 

తెలియకున్నది స్వామీ 1 కథింవు మనుచు. 
బలుకు భావా కనె. దినాకపాణి మరియు 144 - 
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An 

“క 

వందేమాతరం 

ఉన్న దంతయు నిటనుండి యున్నది వాద 
రాళాదళూరుల యమరగాథ 

పట్నమందున గాక [పాంతమంతయు విర 

బూచినట్టి కడిమి పూల గాథ 

యితరస్థ లమ్ముల నెనగిన దెల్ల నొ 

"కెత్తు ని దొక యెత్తు హిరగాథ 
ఘనము లై జనములు గర్జించినట్టి గా 
థ, యిల దిగిన యిం[దధనువుగాథ 

మింట మెజుపులు మార్తుర యొంట నెజుపు 

లింట నింట నేతల జయ మెంచి యణపు 

లొంటరమున నిగ్చెగకత్తు లొ త్తి యొఅపు 

లొడలు గరుపొడిపించిన గడునుగాథ 146 

దీనిని చక్క గం జెప్పం 

బూనుట యొక దొడ్డ కావ్యమును (వాయుటయే 

యౌను, కథించెద టూకీ 

గా నా నేర్చినకొల-ది కతివయచరితల్. 146 

శా సాలార్గంగు (వధానమం | తియును, రాజ్యం బేలువా డష్టులు 

rw 

శ! 

ద్దౌలాయున్, (విటనీయపా లనరథ[తాణంబు త|(త్రాణముకా 

కిలిన్ గాంచిరొ యీ రథమ్ముబెనగా, కీలించిరో వాసనఃణ 

దోలుంసిద్దెల నీరు నింపుకొని సిద్దుల్ వీరు చల్లార్పగా. 147 

అకులములు వాపొనులు ని 

వోకా[గావామక రనిక రావృతి నిం 

"'దేశాదళ కేం (దములు న 

'నేకసవా సాంగ్లవాహినీసంకు లముల్ , 148 

పోరావురిపతి పరవా 
న్నారాచము “వేంళటప్పనాయకు' డొకడే 
పోరాడె స్వతంతతనై_ 
సారణలమ తోడ (పజల సాయముతోడ॥౯ 149 
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చ! అది పురి కేంద మై తనర నందు విరాజిలు నై దువేల శె 
ల్ల దళము, పంచవింశకిశరత్తుల నాయకు డందు( గెందణడా 

జదిపీయు మించి రాగ విధి సాలరుజంగుకు భాగ్యవ త్తనీ 

సదనమునందుం జిక్కి యనుశాసితు డయ్యెను బంబెకానకుణ, 150 

శీ వినుచు శికును దన్ను దా ( బేల్చుకొనియె 
నాయకుండు రై ఫిలున నంతట నట నటి 

వణ అయి వటజచె రోహిలా అలరబు లాస్ట 

నులు కోలకొలమనెడి వాని బలగ మెల్ల 151 

-చ॥ త్వరపడినాడు నాయకుడు, తా ఖయిదీ యయి వేచియున్న చో 
తజిమెయి రాదొ మేలు, శరదన్ గృళ మయ్యును వార్హుక స్థితికా 

కరము విశంకటం బగును గాదె రురం బనినట్టి | కోతతో 
'నెటుగవొకో! మనోబలవిహీనుల దేహాబలాఢ్యులందునున్. 152 

శ! అనుచు వెండియు నిటులు వాకొనియె వక్త 
పోరపూ ర్నడిమింట నుంచుకొని కన్న 
డు లటునుండి మరాటివార లిటునుండి 
చెలగి యొదిరి నొ_తైడి పూని కలసిరాద, 158 

గ!  కలసిరార యెల్ల రొకట. గలవామునకు 

నావురావు రన్సించియు నరిచయమ్ము 

నొక్కడే దుర్గమును బట్టి యుక్కడంగా 

ఖీమరావుడేళాయి యన్ బిరుదు జెట్టి. 154 

ఉక ఏకమతిత్వమున్ గలుగ నేమి జనమ్ము' ఫలపదానసు 

(శ్రీకము గాగ వాడుకొను చేతలు లేనపు డయ్య దుండియున్ 

లేకునికే గదోయి! కవిలెన్ గల వెన్నియొ వేలు చూచుకోన్ 

రూక వనూలు శా దవసరోన్ముఖ మై, యివి శెండు నొక్కు కే. 

సీ చెటువు[తవ్వక మని చెప్పి “నర్గుండి”ణే 
డు నితండు కూర్చిన జనము కలదు 

తత్పుప్టి3ై. |వభుత్వవుగోశముల నూళ్ళ. 
బడి దోచుకొనిన వెన్నొడమి కలదు 
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గీ 

గీ 

వందేమాతర్సా 

నూర్గ్ణ మందిగ జమీందార్లు జూగీర్రార్లు 

కలసి పోరుద మన్న కట్టు గలదు 

చిటికెలోవలం [గోను చెంగలించు హుమాయి 
గుంపు నాయుధముల సొంపు కలదు 

నిట్టి వెల్త నేమయ్యెనో! యితడును మరొ 

కొండు నిట్టిడు “కొప్పలు” కో టపట్టి 

కొనియు నందె (మగ్గి రకట! ఘోరమార 

గాన మయి చుట్టుకొన నసంఖ్యాంగ్ల సేన, 156 

ఆ నిర్గుండపురపతియు. 

దా నెత్తురు [పొద్దువట కుదయము మొద లవ 

ర్వ్యానిక మ్మున నొక్కాం 

జే నిలచి 'పెనంగ నయ్య! యేమయ్యినొకో ] 1567 

ఇనుక బస్తాలు శెసిడెంటు నింటిగోడ 
కాన్చినవి యాన్నినశై భాగ్యపురి నుండె 

నే ఫీరంగి యే నిముసాన నెడరు తెచ్చు 
నోయ టంచు వాకిలి దాని కొకు కలదు. 158 

ఉ॥ ఒక్కటి కాదు వాకిళు లొకొక్కని కొక్కాటిగా బడాళ్ళు నల్ 
దిక్కులనుండి లోని కరుదెంచి మవాసభ సేయం గావలెన్ 

'బెక్కులు, చేశభక్రులకు మిక్కిలి ముఖ్యము సౌధ మిట్టి న 
మ్యుక ,లితమ్ము వట్టణముమధ్య న టంచు నొకండు వాకొనెకా... 

An ఏడు ెనిజెన్సినిన్ గోట్టలేడొ వాడు 
నన్ను కొట్టజాలక 'యోడినకై నాకు 

దూబువలయు నా కాలి |కిందుగ నతం డ 

టంచు నొకడు నంభాషించు నచ్చటచట. 1660 

జస సాజ్రోవండ్రితు డత 

డే, నడచెన్ భాగ్యనగర మెడసి నిజాం ఫ 

ర్యానాన్ దనజాగిరున 

కైన నతని మతికి లక్య మా శెసిడెన్సీ. 161 
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క॥  ఎందజకో నేతల కెద 

విందుగ “పంతు, పధానపీష్య్వూబవాదూర్. 
ధోందోబాజీరా” విట 

కందించెను లేకలన్ సవాయుల ద్వారా 162 

కో॥ ఆ నానాసాహపా బన 

(పాణమ్ము “గులాముఖాన్ "“సఫదరుర్షౌలా' 

సోనాజీ రావ్ రంభా 

ద్యానేకుల, కతని మాట అమృతమువాటా. 168 

శా॥ నీరుంగూడును విస్మరించు కులకర్ణి స్వామి యున్నా డొకం 
*డా శే! భారత కేలియేి” యనగ, “ఆయా భాయి! దేనే తయా 

కరా |పాిణనువాడు రాలు పిడుగుం బిట్టం బలెన్ బట్టు పుం 

సారం బొప్పినవా, డకోపనుడు రంగారావుపాగే యనన్, 164 

మేదిని॥ ఒక కులకర్ణి (శతి కలడోయి ! పట్టునక వా 

ని కుడుము పోటివచ్చియును నెగ్గ, దూపిరిన్ గొం 
కక భరతోర్వికై ముడుపుగన్తై నాత, డా ధ్రై 
ర్యకవచధారి నామమున రంగారావుపా గే. 165 

గః ఎంతళైన నధికారిని నే నటంచు. 
'దెలుపు గాని భావమును బందెనిడలేదు 

వాని వదనము, తెల్లని వన్ని పాలు 

నల్ల నివి నీళు లనుకొను నతని మనము, 166 

చ! మననున దాగి విల్వడని మానవదానవతత్య మొండు త 

కథ నిఖిలనృష్టిలోని యపకారవిభాగము చేయనళ్లుచే 
సిన యవమానమున్ చెలియు(, జి_త్తవికారమునిల్యయుండ దా 
తనికి దవస్థితిన్ విరియు( దన్మతి మల్లియ వోలె మితమాః 187 

మ॥ (బతుకన్ జాలడ వోస్యదై న్యమున, 'నెవ్వ న్నవ్వుతోమోయు, నం 

తతమ.న్ మన్నన నెక్కి సాగు నది మేనా గాగ, చేళన్వతం 

_తతశ్రై రూక శతమ్ముగా€ గయికొనున్ , బట్టింపు వచ్చెన్ శత 
(కోతువున్ బట్టుక తిట్టు, నా కరణ మగ|గోణి కాల్మీయుడున్ ం 

11) 



డ్య 

గ్ 

వందేమాతరం 

సోనాకీయు_త్రరమను 

నానాజీ కందంజేయ నడచెను పాగే 

కాననమున ద్విగుణ § 

కాననమున( దనదు పొలమునం దెటు లటులే. 169 

తిన్నాడో తినలేదో 
యెన్నో కేలుం బవళ్లు నెవ్వరితోడన్ 
దన్నున్ జెప్పికొనక నడ 
చెన్నడచె నతం డరణ్యనీ మాధ్యముల౯. 170 

ఏ మెటుంగని యు యెసగి గోతులుదీయు 
మననుల సరి యూబులను త్యజించి 
పొడిచిపొడిచి చూచు బుద్దుల కాక్ళతి 

దిదు ముండ్లపొదల వాద్దుం బెలిసి 

దరిజీరువారి నంతముసేయు గండి 

లల వంటి కొండచిల్వలకు( దొలిగి 

తన లోహితో ప్టీషమును మాంస మని యుంచి 

తలదన్నవచ్చు (గద్దల నదల్చి 

మెలుచుకొని చంపు పొర్దుశాడులకుC దలిగి 

తనదు నుద్యమవానన తగిలెనేమొ! 

కదియక నరించు వన్యమృగాల మెచ్చి 

యావగల దాటి యతడు గమ్యమ్ము చేర 1Ti 

చేరి చేశండుకనులశెంగీఅవాని 

సారవాణి వూ్య్యూవామ్ముల సర్వనెన్య 

నాథుతోడ( జర్చించెడు నానసా పా 

బును మించి యా పాగె లేఖ నిడి వేచె. 172 

శా యా వద్భారతనే![ తపర ముగ మంచారూఢి స్వాతం|త్ర్య మౌ 

నా!వీడే తగు నిచ్చె వై యనుచు నానాసాహౌబిన్ జేతి ని 
చావా లఅద్దముగా నొనంట తిల కాధానము నేయంగయ వా 

గే వీక్షించుచు విస్మరించె గమనాకీర్తామితాయాసముల్ ॥ 178 
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ఉ॥ కూరిమి నానసాపాబు నఖుల్ సుఖులే[యని తచ్చుథజ్ఞు డై 
భారతమాతృళ్ళంఖలల్నవై 6 బడు (వేటుల జెప్పి మాటలన్ 
బేరనుజేర నెందజినొ వేర్కొని లేఖలు [వాయంజేనీ ద 
నూరికిం [గింద దన్కతును తోపుసిరా నొనరించి యందిడెన్. 174 

శా! హా!పాగేకులకర్ట వూర!కులక ర్లీ !రంగ రాయా (గణి! 

నీ (పాంతమ్మున దండు గూర్చుకొని దండింపన్ గదే!మార్తు, నీ 
నా పేర్కొన్న మదాప్తరాజికిని సోనాజికినిన్ "జెప్పు మి 
శే పోగా నని వీనిచే నతడు కీలింపించె_ గెంచామరన్. 175 

గః అ మ్మవోపురుషుండు త న్నాదరించి 
నొడివినతడవు పుట్టుకతొడవు గాగ 

నలవుగొని వాని యిడిన జాబులను చాచు 

కొని వెడలెను పాగే తన జనము. జీర, 178 

Aa "వెడ్డ విసరి (క్రోతులను కవ్వించి త|ద 

ద| వదర్శనమున జోడు తాను నగుచు 

నిరువదేడులవా డయ్యె నిల్తుచేరు 

నపుడు నలువది యేం డ్రపప్రాయంపువాడు 177 

An ముప్పది సెకండై యయ్యె నిమునమునకు,స 

గమునకుసగమ్ము తగ్గ మార్గమ్ముపొడుగు 

(పకృతివచ్చదనమ్ము. గాపాడు మొవ్వు 

నవ్వుతోడ నా కులకర్ణి నడచునపుడు. 178 

ఆ॥వె॥ వచ్చి యు _త్తరమ్ము నిచ్చి సోనాజీ క 

తండు తక్కువానిం దక్కిన చుజు 

కరుల కందంబేయం గానలో. బడిపోయె 

భాగ్యనగర మేగు పథము. దప్పి. 179 

చ॥ చినిగిన దయ్యు పాగ విలసింవ జగానరిగంచుతో బిగిం 

చి నెగడు తీయ నౌ తలపుచేం జలదంగుళి యౌచు నేగు పా 

చెను వముదూకి దోచుకొనె. గీలితఖ గ్లమలిమ్సుచాళి, పో 

'యొను తలసౌరు,జోడునకు నీ డగు వైయుడు పూడె,నంచియున్. 
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ఆ॥వె॥ కోటుతోడం బోయె తూటాలు పిస్తోలు 

కానెతోడ చిన్నక_త్తి పోయె 
పొదలచాటునుండి పదిమంది వె బడ 
తగిన కా నీ చేసె తన పరాకు. 181 

వావ 

ఉ॥ పూనడు చింత యిన్నియును పోయిననున్ దులజాపురంపుళ 

శ్వాణికి (మొక్కుదీరిచినపట్టునం బూనిచెం దల్సితం(డి షే 
ర్యాణిని,తం|డ్రితం డి యిడె పాగను తా కరణమ్ము కాగనే 
కానుక పేరు నిల్చు మని,గాసిలె నాతడు వీనికై మదిన్. 16% 

ఆఃవె। ఉ_త్తరములు పోయునో నానసాపాబు 
నింక నొక్కమారు నేగి (మొక్క 

వచ్చు నవ్వి, యిప్వి వచ్చునా! యందునుం 

బాగ చుట్టుకొనియెం (బాణమునకు {8# 

మ॥ అది పోవన్ దల యుండి యూడినటు లే యి యద్విధావోర మే 

ని దినన్ మాన్కొ నె నాటి పూట,ధన ముండెన్ గోచిలో చొచుకొ' 
న్నదిగా ఇఉనెదువరాలమూట ,భళి!1గంగా రాన శాతుర్య ము 

న్మదచోరాతుల మిర్య మంచు నగికొన్నా డాత డా మూటతో.. 

క॥ భారతమును వరవిభుతా 

దూరతమము సేయ పోర దొడరం దనను ము 

మ్మారు పిభిచి చెప్పెను నా 

నా,రాణువకై. యతండు నలుదెన రోసెన్. 186 

శా॥ (వాసెం ఐ[తము కాశిరాము డను నెవ్వాడో నిబద్దింపం బా 

గే నైన్య మ్మిరువేలు వాడు తనకున్ గీల్కొాల్పం దాం [బోచున 

టా సందర్భమునం దొసంగెను ధనం బ య్యేన్వరాలున్ బయా 

నా, నెల్లించె నతండు వాయి, యిత డన్నా![కుమ రెన్ రోయికై . 

ఉ॥ ముందు సశే యటన్న జనమున్ [గియపట్టున గుండె జూఆి యీ 
యన్ దొరకోర యెంతయొయొకంతయు నాలుక మార్కు-దేశథ 
క్రిన్ దగువార్కుపాగా తిరిగెన్ దిరిగా౯ దన కాళు లీచబో 

వందురి డస్సి చేడువడి వాడి కృళించెను,నించె న|కువుల్. 16% 
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ఉ॥ సంచులు (కుమ్మరించి (పతిశాఖిని శాలను గు రెఖుంగు వా 

గంచితపకులం బెనిచి రా రెసిడెంటు నిజాము,వార్త నం 

దించిన వవ్వి, వె బడగ నెంచిన వేగులు రంగరావుకై. 

పొంచని తావు లేదు బలభూ!నరవాసన వచ్చు మేరకున్ 188 

౪వ! ఎవరు తమరు స్వామి*యిందు నిమం[తణం 

బనగ నొకడు తనదు (పవర నొడివి 

రంగరావు చెవులు గింగురుమన నీల 

బద్దు డయ్యు నొకడు పదుగు రగుచు. 189 

శః యావక్లీవము బందా 
యె విడిచెను పుడమి మూడు నబ్దమ్ములలో 
నొ విమలుడు, పెక్కురు "కా 

రావానులు వానివంటి రవరవవారల్ , 190 

Bi ఏ మనక మరియు నన భా 

జా మరియును విను మ టంచు పాణి పలికనం 

(గామము చేసెను గోండుల 

లో మొనగా డాంగ్లయోధు లుస్సురు మనగా. _ 191 

గ! “రామజీగోం” డతండు పరా|కమనిధి 

చిక్కి యురిదీయుబడె నొక చెట్టుకొమకు 
నతని వేరిట నా వృత మనవరతము 

పిలువబడుచుండు “నిర్మల'స్థలమునందు. 192 

An పెద్ద జగడమ్ము "నీనెగోవింద రావు 

చేశపాండే | బిటిషువారి ధిక్కరించి 
భిల్లు లెలుకలవె( గండుబిల్లు అనగ 

దూకిరి రణాన వానికి. దోడు మొనసి, 108 

శ్ర ద్వినవా| సపంఖ్యభిల్దుల 

మసరునక.న్ మగిడి నిగిడి మగుడ నటుల యె 

కొస కరిఒలమె గెలిచె, నే 

'దెస,పాంజే పోయి తెలియ దీనాటికినిన్. 194 
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క॥ “జాలా” జాగీర్లారుడు 

చాొలాలను( జేసె యుద్దమం దరులను,ధి 

శాలి యతడు పీరాదా 

ఖ్యాలసితుడు, రోహిలాల నాతడు నడ'పెన్. 195 

కా నె చే యయ్యెను రోహిలాలదియ యభ్యామర్దమం బెంతసే 

ఫో! చెండాడిరి దొడ్డమొ_త్తముతలల్ పూ ర్వావ్నామధ్యావ్నాస 
(ధీచీనమ్ము జయమ్ము సాయమున మాన్, విజ్ఞువి జైరి వీ, 

రా చై_తన్యము జీలు లే దిపుడు పిర్ణాదా చనె౯ ఖైది యె.196 

క॥ హైదరచాదున నొకచో 

మీద నొకడు క్తి వినర మిడిగాయం చై. 
చే దె సేనాపతి, కా 

మాదిరిదే నంఘటిల్లె మరియొక డుగా. 197 

క! శకాలిచిను '“జపవహోంగిరుఖాకో 

సాలార్జంగు లెసిడెంట్లు సౌధము విడి రాన్, 
దూల గుణీ, యనుకొనినవా 

డాలాగ మిగిలె గోవి కందక సుఖ మొ. 198 

గీ! ఇట్టి సంఘటనల “మౌల్వి ఇ బహీము'” 

“బాబాఖాను' 'నజమతుజంగుి పాలుగొనిరి 

మరియుకండు “మిర్టాచందు" "తరలవనుక 

పురికి వలి యిరి రెసిడెంటు పూనుకొనగ. 199 

చ! వదపడి నొక్క చిితకథ |పాపిలె, హూణులతోడిపోరునం 
(విదిలిన “రావుసాపాబు' చరించెను భాగ్యపురికా న్వతం|త్రతా 

కొదనమునందు రెండవది ఘట్టము నిచ్చటివారి పొందునం 

బొదలగ€ "జేయ ద 'న్నెవరు పోలికపట్టని వేస మూనుచున్ .200 

క॥ _ “నిర్మల జాగీరారు స్వ 

ధర్మము నుడుపు బలె దాల్చు ధన్యుడు సేవన్ 
కూర్మి సలుప నతనింటన్ 
వర్చమ్మున దనువు వోలె వర్తిలె నితడున్. 201 
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(క్రెఃవృ॥ అటనుండి రావుసా పాబు పైదరాళాద చేరెన్ 

Au 

Au 

జక 

అటనుండి రావుసాహే బవార్నిశల్ బోధచేనెన్ 
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ఘటితమ్ముగా స్వరాజ్యమ్ము కల్లు మే లెంతయోా నం 

ఘటితమ్ముగా. |బజాశళ క్తి కల్లు సౌఖ్య మృదెంతో, 202 

రావుసా హేబు దుర్గ కర్చన మొనర్చి 

చెప్పె నవరా్యతకథ, యేమి చెప్ప నీకు! 
చివృ6దజియు. జాలదు, వించు6 జెవులు ముత్య 

ములను దాల్చనొ! కనులు కెంపులను రాల్ఫె. 

“*భాసోందీ ఫెణీ వా 

ల్వా సోనాపట్టి బూంది లడ్డూ కోవా” 

ఆశించినంత,జిడ్డుల్ 

పోసరిలె న్నేయి వేరి భోజనకాల౯. 

(ఆంచికొని మొలతాడు భుజించి నిదుర 

గూరి లేచి కట్టుకొనినవారు కలరు 

రొండికడ నిల్వుకొన నది రెండు నయ 

చింతపుల్ల భోజన మయినంత నఖుడ! 

అటుల నన్న చాన మమరెను భాగపు 

రమ్మునందు నాడు (వతిదినమ్ము 

రావుసా హేబున్న తావున,వాని సం 

భావనయును నఖుడ ! మజపురాదు,. 

వరహా శవరీ మొవారీ 

తరవోతరవోగ వటువు. దత్సిత పొందన్ 

కరచాలనమున |[శుతి ఖా 

(స్రురుచిన్ దనియించె, కవిత తాపిత లూన్నెన్. 

పృథ్వీ॥ అనేకులు ధనై_కు లిం దతని కిచ్చిరెంతో ధనం 
బనేకులు బలై కు లిం దతని కిచ్చి రాత్మన్ ,[ బచా 
రనిష్టతతి కంతకున్ (బతిభుజంబు వాన్తంబు శా 
ల్వ నేబదియు రూకలన్ వజలె వాని దానోన్నతిన్. 

208: 

904 

2042 
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శ బాలారా వను రావుసాపాబున కవ్వం డౌనొ తో డండమా 

నే లోకమున వాని కండ యనుచున్ వేరూకలం బొందు దు 

క్రీలున్ రావును బట్టుకొన్న తడు నాచే నంచు నై జాం[పథుం 
డాలింపన్ జదువళా వెలా ర్చె.పజకై యోాజ్ఞన్ స్మితాంగ్రేయముకా, 

a రు య౧ 

Au కుచ్చు లేని టోపీల్ నల్ల కుచ్చుగలవి 
'యెజ్టటోపీల్ వలుదపాగ లెల్ల యెడల 

గుంపు లేగుంపు లాలయకుడ్యప| త 

చి(తికేతదుదంతాను శీలనమున 209 

న | మోగినయక్షై యున్నయది (మోగిన తప్పెట వాడవాడ, చె 

రాగులు బిచ్చగాం[డును6 బరాయిగ( బట్నము వచ్చువారు "కా 

రాగమనమ్ము లేక చన(రై ర, మరాటియు రావు వేరుచా 

డో!గడ కొక్క రతకభటుం డరుదెంచును వాని జాడకై . 210 

CTE 

ఆ॥వె॥ 

ఈ! వె॥ 

ఇంతవలుకు నీకు నేం జెప్పినది యెల్ల 

నద్దమందు ముఖము నట్లు నేను 

కాంచినదియ, రావు గాంచి మాటాడితి 

చారనీదునీని సౌధమందు 

చాలాచాలా చెప్పెను 

సాలువ యిది నాకు రావు సాహా బిడినబే 

యాలోకించితి రేభా 

జాలము ( దత్కరతలమున సద్దుమణిగితిన్ . 

పదుగురు చెడ కొకడు భాగ్యవంతుడు కాడు 

మెము చెడక రాడు మేటి విజయ 

మందువా డ టంచు ననె రావుసా పాబు 

మరియు ననియెొ నిట్లు మాటవరున. 

రాదు రాదు, నె[తు మాదృశులది కొంత 

పాఠఆుకే స్వరాజ్యపాలనము 

వచ్చినపుడు దీని వ్యతిరేక మనుకొంట 
(భమయుమన్ గృతమఘ్నభావసూచి. 

811 

212 

218 

214 
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-చ॥ అదియును గాక చానమిడిన ట్రిడిశే యనుకొమ్ము వూణు లిం 

దధిక్ళతి, దాని విల్వ తెలియన్ గల రెట్లు జనమ్ము రోమనుల్ 
మొద లగు ళూరజాతిజనముల్ బలె(, బైతృక మానని పాడుసే 

యు దనయు, డొళ్లు వంచి చెమ టోడ్చి గడించిన నట్లు సేయునే 

క్॥ భారత రామాయణాసమ 

"గౌరవము న్వతం|తతావికానచరిత ము 

న్నూజండ్ల శిని పొందునొ 

కో! రంగయ [తోవ గొడుకు కొంగయ నడువన్. 816 

-ఆ॥వె॥ (పజల పాటవమ్ము వరిపూర్ణ ముగ మాకు 
సాయ మగుట లేదు సకలదికల 
దానివలన నంచు మౌనమ్ముతోడ గం 
ఖీరదృ షి జూచె విన్ను నతడు, 217 

శా॥ రాజిల్లు న్నయిజాముదండు (తినవాసం బౌచు మా చౌరనీ 
రాజా క్రింద, రవాస్య మాడును స్వతం(తత్వమ్ము తద్బుద్దితో 
బూజించెన్ దన యింట నుంచుకొని రావున్ , వేగు చెప్పించెం ద 
[చ్యాజిష్టుండు, తదీయనై నికు లహోో!“రారోడులుం “బూర్చియాల్ ” 

శా॥ స్వరారోవాణపర్వపా[త్రములుగా సతీ రి నార్జించుకే 

మార్గం బై, మరియొండు లేక యెటులున్ మా రాజునుం 
బూర్చియాల్ 

దుర్గన్గుం బలె రావు నోమి, రదియే తోరంబు, “బేగంబజా” 

ర్వర్గంబుల్ ధనికంబు లాతనికి. దోడ్చాటీగి మెచ్చన్ దగున్ .219 

ఇా॥ మోహన్ లా లను కుజ్జవాడు పదియున్ మూడేండ్లవా డయ్యకున్ 
బావోటింపక యవ్పు తెచ్చి యిడె రూవ్యమ్ముల్ సవా సము రావ్ 
సా పేబ్ చేతికి, జెబ్బద్రై దుగ సవా నమ్ముల్ గొనెన్ దత్కృతిన్ 
దోనం బంచు నిజాము వాని పితచే దుశ్ళితకున్ మాటుగా. 220 

ఇ వె॥ వేయి యెల్ల నై_దువే లయ్యె రావుసా 

'పాబును పట్టుకొన లభించు నులుప 

యనుచు. 'బెక్కు రేగి యతనికి భృత్యు ల్లె_ 
రచి ముఖ |వభావ మం[డు బుధులు. 221 
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క॥ “నూగుర్లు” కావు “కలదా 

శ్ర కైకొను డైదు వేలివే యని రూకల్ 
(మోగించి కట్టి సంచిన్ 

శేగొని యెదు రరనె. |బథుత, చేర జెవండున్ 

పవుష్చి॥ ఎవరెవ రట రావువట్టువారో 

తవి'లెను వారికి దండనల్ తరస్వీ! 

వివళమ్ము తదుద్యమమ్ము వీటన్ 

నవనవలాడదు నాటినుండి య చె, 

క॥ విరమింతు నింక నొక్కని 

గుణీచి తెలిపి, తొల్లి గుంజుకొనిరి “సతారా” 

ధరణిన్ “గుంఫినివా్,రా 

ధరాధిపతిభగినికొడుకు తగిలన్ వారిన్. 

An వాని వేరు రామారావు, వాని యనలు 

చేరు మాధవరావు, తద్చిరుద మొప్పు 

'జంగు బవాదూరు", (శ్రీమంతు సాహు ఛ|త 
పతియ టన్న మాతులము ద వాని కొదవే 

న్ ॥ వల్ల మాలిన ధన మిచ్చి వాని నం'ె. 

ధాంతియాతో వె దండయా|[తలికు, వాడు 
చిక్కి చెజసాల నుండియు మొక్కలించి 

తప్పికొని వచ్చి దండుతో దందడించె 

కః “వీదరుోజిల్లాలో ఆన 

పీ" దుర్గము నతడు మున్నడిన్ గొని ఖండా 

వాదరసరివరితో. ద 

(త్చా 'దేశమునందు నిలివె భగవా బెండా 

సీ॥ జన మేరు వా రందటును? జంగుబవాదూర్డి 

దృత వేచు వటువారీల్ వళీండ్లు 

తళతళ లవి యద్విధములు? సతాశేం[ద 

"నేన కత్తికవాతు సేయుచుండె 

222 

లవ! 

22 

కివి! 

22 

22 
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నె మది యా దుమ్ము? రామరాయని తురి 

కీలు కచ్చీల్ వారవ్బీలు వెడలె 

నేమి టా చిటు మోత యెప్పుడు? (శ్రీీమంతు 

సావహుఛ (తపతికో శమ్ము లెక్క 

గీ॥ యడుగ ననభిజ్ఞాల కథిజ్ఞా లాడి రిటుల 

నష్టిదుర్లోపకం రమ్మునం దొకపుడు 

అటుల వెళ్లి ద[త్పభ వెల్లినన్నినాళ్లు 

వాని పలునుళ్ళు రఘు రాము పావుకోళ్ళు. 228 

Cr నీయీడువాడె యాతం 

డా యెడ మరికొన్ని కోట లలుముకొనగ౦6 చై 
బోయి పగర పాశము మెం 
2 యేగను కొంతమంది యనుగులతోడన్. 229 

క॥  వురగిరికాననజనపద 
చరు డా బవువేషధరుడు సమయము ఖర మై 
యురులన్ బన్నుచు దవులు ప 

గర కొక కోవెల బరుండి కడకున్ జిక్కెనవ్. ౨80 

క్॥ యావజ్జీవమ్మును కా 
రావాసమునందు నిలుపు (పాపిలె రామా 

'రావునకున్ మున్వరుఖా 

న్నా వెలసిన రోహిలాదణాయనికి సఖా! 281 

An _పారతం త్యాపగమకృ తాభ్యాగమంబు 

వారితో బోయెను, మజచఛచినారు (వజలు 

నీవు మటల జ్ఞ ప్తికిం చెచ్చినావు బాబ! 

కాళరా|తి యయ్యె నటంచు కథకు డరిగె. 2182: 



దయానంద ఖండము 

అక వః మొదలు కొ క్కెమంత వదవడి నంకల 

సీ 

యంత యగుచు6 గారయంత యుదిగి 

మబ్బు |గమ్మ భరతమహి నభోలమ్మికిన్ 
జలము వచ్చె కొంటికొలకులండు. 

ఎంత రాజేసిన నించుకంతయ మండి 

పొయినిప్పు చల్లారిపోవుచుండె 

మీగడవలె నుండి రేగడి మోకాలి 

లోతున నిడినకాలు దిగుచుండె 

నీ వెళ నీ రాజ్య మెవరిది కాదు మా 

దన్నట్లు కీచురా ళ్ళ అచుచుండె 

చెటు పోద మన్నను నేలు లడ్డమువచ్చి 

జనుల (వయాణమ్ము సాగకుండె 

పండు వగుచుండ( గొ క్యారతండమునకు 

చినుకు అయి తుంవర అయి చిమ్మనవు [గోవి 
చిమ్మిన ట్రయి మోటతొండమ్ము ధార 

(కుమ్మరించిన వడి జడి ముమ్మరింవ 

అ జడి. బొటుకు చెట్టిన 

మ ం౦టన్ గూరుచుండి మలగెడు దివియన్ 

మి ౦చి వ(త మెదుగు 

రె లొ (వాసి ముగియింప నెంచిరి కడకన్. 

కలము శెచ్చె నిస్మాయిలుఖాను, కాగి 

తమ్ము తెచ్చె నిశ్వరభట్టు, తక్కువయ్యు 
బుడ్డిలోన మషీరసంబు, కొనివచ్చె 
రవ్వయంత “వెంకోపంతు' (వాతకాడు, 
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ఉ॥ అద్దముదువ్వెనల్ కలవు నౌదల దువ్వుకొనంగ నూనెకే 
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(పొద్దు, ముగింతు. బతమును మృుక్రలు మూడుగ నంచు వంతనెన్ 

కః 

Ay 

అiవ॥ 

ఆ॥ వ॥ 

క 

ఆ॥ ఐ॥ 

రూకలు నెలకు వది తలకు 

నాకలి దీర్చి యిడునట్లు నా బాబా ఖాన్ 

చేకురుచునట్లు సాయము 

లేకరి ప[త్రములు రెండు లిఖయించి యిడెన్. 

సాజు లీశ్వరభట్టును “జానుమియ్య” 
యంతయు నిది యల్లా దయ యనియ ఖాను 

నుదిన మనియె బాబా,వంతు చెదరిపోదు 

ఫలము నా (వాత పడిన యే స్థలమున నె 

బావవరుస చేసి పలికె నీళశ్వరభట్రు 

పంతుగూర్చి వాని మంతుగూర్చి 

'వెంకొపంతు[వాత వేనికిన్ దొరుక, దు 

'దావారింతు వినుడు స్నేవులార! 

మధువు లొలికెడి యొకవధువుసొగను వెని 

కన్ను వేసె నొకడు,గడవదాట 

దామె,గడియ చాట దతనికిం గిల్లాకు 

(వాసి పడతి కంవవలసి వచ్చె. 

మతి పల్టీ ల్ కొట్టిననున్ 

మతల బతని కందదయ్య,మా వెంకోవం 

తతని గురువు,తద్దేవాం 

బతుకుకొనుచు వదల దితని యం|ఘిద్యయమున్ , 

ఎకి వచ్చి గురుని బడనెట్టు రాజకీ 

యంపు శిష్యరికము నత డెటుగడు 
నందిగా నెనంగు ననవరతము లింగ 

మూర్తి యైన గురుని మోము గనుచు, 

10 

10a 
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-ఆః వః ఎటులొ వదులు గాగ నితడు (వాయించెను 

నేను నీదు భర్త నీవు నాదు 

భార్య వేగవలయు( బండరి తీర్థము 

నరనిరాగ నంచు, నరిగె జాబు, 11 

ఈః అ ముగ్గ మానభరమున 

మోమున్ జిట్టించి చూడు మో! మగడా!నా 

నా మగడు రచ్చలోం ద 
(చ్లామమునుం [బోగు సేసి కాగిత ముంచెన్. 12 

గ హౌ!గురూ!యంటుకొన్నది యిపుడు జిగురు 
విటిగిపడినది యూరు నా వెన్ను నె న 
టన్న శిష్యున కిత డా వెన్ను చజచి 

ఛా తవృవభథ! కామాల్ నాల్గు చదువు మనియె, 18 

ఆః వ॥ అటుల చేసి చదివె నాత డా (వాతను 

నేను,నీదు భ_ర్త,నీవు,నాదు 
భార్య, వేగ వలయు. ఐండరితీర్ణము 
నరసి రాగ ననుచు, మెజసిపోయ 14 

చః అని వివరించి భట్టు ముగు రందలివారు సెలా ననంగ వా 

కొనె నపు కేగి శిష్య డటు కూటముచే. జదివించె వాక్యమున్ 
జన మిది కల్పుగో_లనము. జాజుడిం గాని దురర్భ మేది శే 
దని యలదాని వెన్మిటినె యాడిరి లేఖను చించివేయుచున్ 15 

క్ పోవక ములు పకద్యయ 

భాము లగు వకీళ్ళకు ౯,నభంగాభంగ 

న్లేషములు, 'రుకూన్ “చెలివికి( 
గావమ్ము లీ వెంకొపంతుక రక లేఖల్ 16 

చ॥ అన నిక6 జాలు నూరుకొను మంచు నలంతి వాసించెం ఖంతుుచ 
కుని కథ వించినావయ!వకాలతు సేయడ వెంకొవంతు, లీ 
యన యటు సేయుచున్న యెడ నారటముల్ మన కుండునే![ధన 
ఘ్యున కివు డంచు మౌనమును పొంది కోడంగిరి చర్చ కందలుకా, 
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శీ!  చింతగింజ వేసినం దేలు చిక్కనైన 
వాయు, గమగమలాడు మేల్ జరదతోడి 

తమ్ములమును "సేవించి క _ర్హవ్యనిర్థ 

యమ్ము చేసి రాలోచించి యంద అపుడు. 18 

కో ॥ “జాతాహూ మె గుడ్నూర్ 

లాతావూ పౌజు రోహిలా డక్కానియోం 

కా, తయ్యార్ రవానాి యని 

చేతిన్ గదలించి ఖాన్ వచించెను చాశాన్, 19 

శీ! నేను పూనాకు( బోవుచున్నా, నమాన 
నాడు నూర్యా_స్థమయ వేళ కిందుకొందు 

నిచటి కని ఖానుతోడ కథించి భట్టు 

ను గని బాబా చెయిన్ జేబునుండి తీసి, 80 

-ఇా ఈ బంగారపు వార ముంచుకొనవే' యీ రవ్వలుం [గాలునుం 

బాబూ! ఈశ్వరభట్టు! వచ్చుదనుకన్ మా మధ్యవ_రీ! యనెన్ 

బాజా! నీకయి ఖానుకై. వెదకచున్నా రిందు. బోలీనుసా 

పాబుల్ జా గత యెట్టువచ్చెదవొ సుమ్మీ![యంచు భ ట్లూరిచెళా 

శా॥ వెంకోపం తనె. గాల్బలమ్ము రవుతుల్ వేసాముసంకెన్ ధను 
ష్టంకారమ్ముకు బోలు వాడి గల రై శస్త్ర) మ్ములన్ "మోసీ యీ 

వంక న్ వత్తురు నిన్ను గొల్బుటకు బాబా! రెండుమూడణ్హాళ్ళలో 

టంకమ్ముల్ బల చారువున్ బగతు నుడ్డాడింతు రీ వున్నచో. 

-చ॥ ఖనిజము భూమియందు బలె6 గాలమునందున చాగి దైవ మే 

యునరున నున్నదో తెలియకున్నది, కర్ణము నీవు పోక తీ 

రని యటు లుండె గాని బవర మ్మివు డున్నది,మూడుమూడు నొ 

అనినటు గెలు నున్నది నుమా! మన పట్టు తరఃఫల|దుమా 

ఇట్వె॥ అన విని నిట్టూర్చి మునువటి కొన్ని 

మననున ఘటనలు మల్హాడుచుండ 2వ 
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మఃఇటు మాటాడెను ఫాడ్కె కోరితిని ముూోన్నిందూరువోల్రారు"నూ 
ద్భటనై న్య మ్మిడి నన్ను బంపగదవే! పాలార్తు నాంగ్లేయలం 
పటతన్ భారతభూమినుండి యని, యొప్పన్ అేదుపో [దవ్యమున్ 
ఘటియింవండ యతండు తాద్భకుడు నన్ గై_కొ న్నని ట్లుందునే! 

ఆ॥ వె॥ యాచకుండ నై తి నానాటినుత, బిజా 

పూరు నాదు మామగారి యూరు 

చిక్క-వచ్చు నందు శ్రీ భారత జ్యోతి 

శై ల మిష్టకోటిశీలనమున, లర్ 

క॥ నావుడు భట్టు పలికె ని 

తో వత్తురు (వావ్మాణులు వదుగు రని,చాబా 

నా వెంట నున్న నే మౌ 

నో'వారికి ననియు తోడు నొందియ వెడలన్. 26 

క॥ కాబా! బాటా! బాకా! 

బచాబా!యని యొక్కమారు ధ్వనియించెను ఫా 

'డ్క్మే బయలువెడల సంగము 

లో బాడబగ్భ వాము లెల్ల లు ప్రకళము లె, వి 

Al అంధకారమయమ్ము పూర్వార్హ మగుచు 

ను_్తరార్డ ముజ్జ్వల మౌెచు నొప్పు రాతి 

భారతచరి[త్రమును కంటివద్ద "పెక్టు 

బయన మె పోవుచున్న బాబాకు నాడు, 28. 

ఇా॥ తంతిం బొంబయిరాజ్యపాలకుడు మై[చాబాద నాంగ్లేయరా 

_ట్తం[తమ్ము న్నడుపించు పెద్ద కనిపెన్ ఫాడ్కేను బంధింప, వెన్ 
మంతున్ వించె నతండు, మంతిరియు ఫర్మాయించె దదృంధనో 
దంతంబున్ వివరించి రక్షక భటాధ్య యన్ దరకూవమున్. &రొ 

క॥ _ | పకటించిన బవుమతిలో 

నొక వేయిన్ మున్నె పంపి హూణుడు తద 

తకళాఖావతికి స్వర 

తకళాఖళా ఘనవదవి నెసగు “డేన్యలు'తో. §0 
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శః 

Au 

తతి గొని చీమలు కొలుచున్ 
వితముగ భాగ్యవురమునకు వేగులు వార్తల్త్ 
వెతకివెతకి కొని తెచ్చిరి - 
(వతినంవసధమున కొకడు పరికల్పితు డై. 8 

ఆ భటాధ్యతు “డబ్ల్దులువాకుు.” వంచ 

శతభటులతోడ డేనియల్ నహితు డగుచు 
గోరమీనము మెల్చి గుడ్నూరు పోయి 
ఖానునున్ మరికొందట ఖై దునేనె. 82 

మక కడిమిన్ సంగములోన( గొందఅను గాండ్లాపూరులో. గొందజన్ 

భడవాల్ మీ రని తిట్టి భట్టుముఖవి[ప|ఛేణి బేడీలతో 
మిడుకన్ జేయుచు “వాక్కు.” బోరన చనెన్ లీజాపురీదృష్టి యై 
నడుమన్ “గన్ను రి”లోని_బావ్మాణులకున్ గారాగ్భవాప్రా_ప్రిగా, 

క్॥ 

గక 

An 

12) 

'దేవనగిరిలో ఫాడ్కె 
చేనాలయసీము చం|దదీధితిలో ని 
(చావళు ఊత యుండెను భూ 

చేవదశక మటు యుండె దీర శమ మె. 84 

గుండెపై బర్వు ప డ్డటు లుండి నిదుర 

కనుల ఫొడ్కే “యెహే' యని గట్టిగ నొక 
విసరు వినరి చూచె నుస్స్ఫురుసు రటంచు 

నంత దూరానం బడిన జేన్య లను వాని, 85 

పంచా! నిద్దురలో నను 

బందా సేయుటలు నీచు వని, రండిర మీ 

రందఖు నా కైదువు నా 

కున్ దక్క న టంను ఫాడ్కె గోం|డ్రించె వడిన్, 86 

అట్టి ఫాడే్మ నిరాయుధు జైన నతని 

దరియ? జాలద 'డేన్యలుపరిజనమ్ము 

తనకు దా. దద్వశుం డయ్యు. దప్ప కునికి 

నతడు “గుల్బర్ష' జైలులో నదుమబడియె, 8T 
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ఉ॥ ఆ వదిమంది | బావ్మాణులు నంతకు మున్నుగ( బట్టుబడ్డ యా 

బావల గొంతమందియును ఫాడ్కెయు ఖానును ఖాను నాయకుం 

డౌ వరి కొంత కూరుకొని రందలు వేన్ జడి నానినాని యీ 

ఖ్యావయి( గూలెనో! నరకఖండ మనన్ దగినట్టి జైలునశ్. 8 

ఆ$నె॥ తీసిన శ్సై "వెలికి దీసి మరల నంచె 

'వేనె. బోగ నున్న శేషజనము 
నేడునేండ్లు ఖాను నితరుల. దగ్గించి 

యబ్దయ. గము గడవ నచటి కోర్డు, 89 

eg] పూనొనగరన్యాయ 

స్థానమునకు వూణరాజ్యసంహారక వా 

ర్వానిచితప| తములతో 
నానీతుం డయ్యె ఫాడ్కైె యఖియోగమునన్. 40 

ఉ॥ 'దేళముకోన మె మన నెదిర్చెను ఫాడ్కె యటంచు వాని గా 
శాశయవాను (కేయగ మవోశయులార!జనమ్ము శెచ్చిపో 

దో! శతసం ఖ్యసిద్దపడ దో! యత డట్లిపు, జెట్లు సేత? ధీ 
"కౌళల మొప్పం జెప్పు డనగా హితు లాడిరి రాష్ట్ర పాలుతో, 41 

శీ బందిపోటుదొంగనుగ ఫాూడ్కేన్ చెలియబ 
ఆఅచెద మన నొక డురిదియరాద యండ 

మానునిండ( దొ_ల్తటి! పోరి మగలు గలరు 

దాన వాని నేజేనుకు. బంత మనెం నొకడు 49 

చః ఓకొడనె నింతయున్ నరియ,యొవ్స డెవండును బందిపోటుదొం 

గకు గల లక్షణమ్ములను కల్పన చేసిన నేమి! వానిచై 

నిక మన మిట్టివాఢుగ మ రెవ్వడు కానటు చూచుకో వలెన్ 

నకులుగం వేసికొంచు జననాయక్షులన్ దగు సంస్థ కాది మొ. ల 

శీ॥ చిటికె వైచి భళీ! యని యిటుల నుండ 
వలయు. దెలి వన, చెయి గుండెవెని వైచి 

- కొని మనము నిదురింవవచ్చు నిట నిటులు 
చేసి యని తక్కువారు భూషించి రతని ్తీస్తీ 
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చః దొనిగాని యా లిటివష్వరచతుషయ ముబ్బున నీ మరాటిబా 
వని జెఆ( దూర్చి,భారతనభన్ జనముఖ్యులతోడ దేశపా 
ర్వణ మని కూర్చి, నంన్కరణవాంఛము. జేయ నహీంన జీబుగా 
నెనసిన దాని నీడ మన యేల్పడి (క్రీడ గదా! సదా యనెన్. 45 

శ్॥ మెజస్టేట్ కోర్టునం దొలి 

గా జరిగి నెవన్సు నొందగా ఫాడ్కే-శే 

సా జడ్జి బాపుకే ' యను 

కో జన మది ముగియునంతకున్ జనుబెంచెన్. 46 

Au అచట “కోపీని” నియమించిన శాన 

'జేమహోశయు డిందు ఫాజ్కేసమ 

నమునశకై “మవోదేవచిమ్నూజిఆ ” 
ను నియమించెను న్యాయవాదిని నాడు. 47 

చ॥ ఇరువురు వచ్చి,రం దొకరు డిప్పుడు రేనడెవెని కన్నువే 
సిరి వరిపాలబృంద మని చెప్ప ద్వితీయు డి దివ్పు డేమివ 
తర, వథమమ్మునుండి,తన దౌ కొలు వార్చు రికార్డు పోవనె 

మరొకడు రానడెే (వథుతమందిరగాల్చిననాటినుండియులా, 48 

చ॥ కుత మిది నీకు, నేడు పొగచూరిన యిర్వది యేండ్ర భారత 

తి కొక వెల్ల వేసి మతిచే వెతికించెను తాంతియాను స్వ 
తు నిత,డిట్టి ఫాడ్కా కవకాశభరమ్ము నహాయు డాటచేం 

బతిరసనాలసద్యశమువాడుగ తా నయినాడు రానజే 49 

గీ చదువుకొన్న వత్తనవాసిజనము తక్కు 

జానవదజన మెబుగదు రానజేను 

నే డెటీంగ ననన్ జతగా డయిన “క 

వర్ష బాలగంగాధరా! వల్లె! యనియె, 50 

Au _వేతకస్థా కమున( దొలిబెంచిమీదం 

గూరుచున్నవారలళోన వీరు నుండి 

రదియ కేనువిచారణ నంత్యదినము 

సాత్యుము వకీళ్ళ వాదమ్ము జరిగ ఘనము. 51 
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'మం!ద్వి ఎంత లోతుగ( బరీతీంచిన నేమి! 
ఖానుబాబాల యా కం[టాక్టువందు 

జడ్జికి దొరకద నందు శితింప 

నంతంతమా తము లన్ని సాత్యములు 

నిజము చెప్ప. దలచి నిలువు నడ్డమ్ము 

నంగుళ మెదిగిన యా వాసుదేవ 

బలవంత ఫాడ్కే. యిటులు కోర్టు బెటి 
గుంపులు నలరి యాలింవ భాషించేె. 

మ! ఘనరాజ్యచ్చలబంధనాలయచలత్కం రీరవీభూతమ 

జనులారా! భరతో ర్వ రాధనమునన్ సాచాలు కాచేసీ యిం 

దు నుసింగొల్పెను జాగిలాల మనచై దుర్భికరూపమ్ములన్ 

మనసుంబట్టగ లేక యిట్టి [వథుతన్ (1 (మందింప నుంకించితిన్. ౪ 

ఉ॥ తిండి సయింపకుండె, నరు చేరద నిద్దుర, నాకు 'నేతముల్ 

"లెండును జోతు లయ్యె, నిదురించినయక్తై జనమ్ము తో-చెబో! 

'యెొండను, దాని మేల్కోలిపి యే జెర భారతమాతృశ్ళుంఖలా 

ఖండన సేత కె నడుముగట్టితి, కట్టితి తోర మియ్యచే! న 

ఆ॥ వ[ఆదిబలము స్వార్థ మై పోవ నదనున. 

(గొ_త్తబలము ధనము కొదువ గాగ 

జిక్కి చేశమునకుం జీడ చావగ లేవి 
యితని నందటున్ తమిం[తుగాత! 

శా॥ఈ నా ముప్పదినాలు గేండ్ర కథ (వాయిం జాయ, కో (్రొతలా 

రా! నిర్జించిన భారత | వజ “న యం రాజా స్వయ మ్మం (తి” 

యే నాజెమ్మునందానె యెచీకొని త న్నింపోందుటల్ లగ్గొ 

దానిన్ వీడక [వాసినాడ నదిగో తద్ (గంథమున్ జూడుడీ! 

చ! ఎవరికివార మిందఅము నీ వరతం|త్రత తి_త్తిదీయ శ 

క్రి పొనగ దంచు నూరుకొనం్నగేళ్తులుకుం (బ్రళయమ్ముచాళ ని 

ద్ది ది,వివిధరూవధారిణిగ'చే! (వజశ క్తి, యెదుర్చి చచ్చి (క 

వులు గడించినారలు న్వతం[త్రత,నయ్యది శక్తి కాదోకో! 5 
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॥ దొంగతనమునిందను మోపి [కుంగదీయ 

కాంగ్గ రాజ్యము. గూల|దోయ గడె నని 

బుతమున న్నన్ను శితింప 'నెంచె, మెచ్చి 

కొందు కోర్టును, కిడులో కొంత మేలు. 59 

11  ఏలుబడిని యథాశక్తి నిందట మొక 

టగుచు గాని,యొకొ-క ,-ర మగుచు గాని 
యెదిరి వెనుదీక పోరి [వాలుద, మొకండు 

విత్తనము చాలు స్వాతం త్యవృతమునకు 60 

కః ఎంతో చింతిల్లితి నా 

కంతటి భాగ్యంబు పటనందుల, కాంగుం 
(A) య 

డింత సురియ నా కిడి న 

న్నంతం బొందింవ ననుతు ననియెన్ ఫాజ్కే. 61 

కా॥ చాలున్ జా లిక కట్టిపెట్టు మనుచున్ జడ్జీ ననా బందెఖా 

నాలో మగ్గగ దండనంబిడి చనెన్ ,జెకొమ్రై ఫాడ్కేను పూ 

నా, లూన|వనవమ్ము తీగవలె. దన్నాఖాంఘులన్ జుట్టుకో 

గా లేమన్ గని విచ్చుకత్తులు ముడుంగంచాణి క్లిన్నమ్ము లై. 

చ॥ వల దనినావు నన్ను(నిను. వబాయక నేనె సరించియున్న చో. 

దులువ యెవండు స్వామి! నిను దొట్టి జయింవగలాడు, వాని కొం 

డలు తెగ వేయ కుందునొ! కుకారమున, న్నిదురింప నీవు రై 

ఫిలు గొని మేలుకోనొ! విధి యేంచె న టంచు. మెలంతి 'బెగ్గిలెన్. 

చ॥ కన్నుల న|శుధార లొలుకన్,గడచూపులు కౌగిలింప నా 

యన్నులమిన్న భ_ర్హృగళమందు గులావిసరమ్ము వైచికా 

ర న్నివసింతు స్వర్గమున (బ్రాతిగ నాకును తావు సేయవే 

నిన్ను భజింతు నాథ! యిట చే మనజాల న టంచుం గూయిజెకాం 

గీ చెలియ! భెతికకాయముల్ తలవందగునె! 

యస్మచాత్మలు ధన్యము లంచు నతడు 

వెనుదిరిగి చూచుచుం బోయె, వెలది యు 

నిలచె మాన్సడి చూపులకొలది6 గనుచు. €5 
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శా॥ “తానా 'జై లున వానుదేవబలవత్సా డ్కే. వసింపంగ రా 

వూణన్తై ణము బంతిగా నిలచి సావో! ళూరచూడామణీ! 
మా సనె(తున్ జలిముద్ద నేవెడి యసామాన్యమ్ము త్యాగమ్ము నీ 
దౌ నర్భం బని వుషృగుచ్చదము కొండాజెన్ మనస్ఫూర్తిగా, 

ఉ॥ పడెనుజెలునందు నివనించుచు ఫాజ్కె. వరారి యయ్యునున్ 
దోడ'నె ఐద్దు డై జ్వరముతో దివి కేగెను మూడు చేండ్లలో 
చేడియ తన్ని కేతమున( శేడ్వడి పిచ్చిది వోలె నయ్యి,నీ 
రాడిరి సోదరుండు చనిన ట్రయి చెక్కురు వాని వంచతన్, 67 

An ఐదువందలు ప తిక లట్టివా_ర్త 

పగ కు సర్వాగముగ నాద్యవ[తమందు 

ఫాడ్క్మె_ యింకం దప్పించుక వచ్చి యెటులు 

దిరుగగల డని తెలిగుండ గుఅక వెను, 68 

కః అపుడె దయానందుండున్ 

వ్యవగత తను వయ్య, నట్టి వార్త విని జనం 

బు పొగిలి (శద్రాంజలి త 

ద్వివళ్చిద గణి కొసం వీటనువీటన్. 89 

సీ బా వివావామ్ము బలవోని యని చాటి 

|బ_ చర్య మునకు బదును వెట్టి 

(స్త్రీని మిగిలిన (శ్రీవిద్య లే దని 

ఘోషి మోషమషోను కొంచవటచి 

సర్వ భౌతికరవాన్యములు ముక్రియు వేద 
మూలము లని ఢక్క మొరయ వేసి 

దివి భానుమండలమ్ము వల భారతమండ 

లము భువి నొవ్ప నల్గడ [శమించి 

గీ పోదుపోదు సంఘీభావముననె తక్కా 
నన్వతం[తత యని జాతి నంతటి నొక 
బంతిగా నిల్ప జీవితవణ మొపంగి 

కన్నుమూ'నె దయానందఘనతపన్వి, 70 
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గీ! సంఘసంస్కరణాననస్థముగ మతము 
రాజిలలా రామమోవాన రాయి నేయ 

నంఘనంస్క్రరణము మతనదమలాన 

నస్థ్రముగ. జేసే (శ్రీదయానందసూరి, Tt 

గీ మానవత్వము మతము సమానగౌర 
వములుగా. బెంచినాడు (శ్రీస్వామి, వర్ణ 

భేదములు కొల్చితము లంచు. బెద్ద "యవరొ 

చిన్న యెవరొ త త్పక్ళతియ చెప్పు ననుచు, 72 

శాక న్యాయంబే యత డైన యీళ్వరుడు జన్మం లిచ్చె శిణాకృతిన్ 
(వాయళ్చిత్తము లేదు దుమ్కృతికి దశ్చావమ్ము బోగొట్టుకో 
టై. యంచుం బరముం గృతజ్జ తలం దన్బళా పోమసంధ్యాదులన్ 
"బేయంగావలె నంచు బోధనము నేనెన్ స్వామి గంగార్భటిన్. 78 

కథ “బ్లావట్స్కీ” *యాల్కాటు”ల 
గావించెను స్వామీ యిటకు, రంజిల్లెను త్ర 

'ద్భావితదివ్యజ్ఞనము 

చే వారల యా మతమ్ము చేరువ కాగళ, 74 

As పుటుకతో నరు లంద టోొక్క-చు యటంట 
గొంద అపరీరూసో'యనం గొంద అనిరి 
“లూథిరని, వాని హింస విలు_ప మైన 

యొక రకపు “లిస్మా' ర్కనిరి కతిపయులు 75 

పీ సాయణాదులను పాళ్చాత్యులన్ ఖండించి 

విలిఖంచె భామ్యమ్ముు "వేదవరిధి 

బొట్టు కేడాతోడం బు మై గల్లోలమ్ము 

అంచు జందనమునే యామతించె 

బొంవాయిప త్తనమ్మున నిల్చ నార్యన 

మాజమ్ము వేర నాత్మమతనంస్థ 

ఉ త్తరదేశము మొత్తము చరియించె 
శతసవా సమ్ముగా ఛా|తసంఖ్య 
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Au 

చః మనవనివట్ట నై మతముమాటున నీతడు |పోగునేనెడిన్ 
జనము న టంచు నేలుబడి సంశయ మందిననేమి, మైకమ 
త్యనవనవ్యవభానమిళితమ్ము స్వధర్మము బోధనేనెన 

య్యనఘుడు నర్వతఃక్ళతమవోసభలందు ఘనాఘనధ్యనిన్ . 

వందే మాతర్ం ' 

శాళిలో మూడున దిగ్గంతిసమమ 

నీవు అదురాడ. జాలని నెటు గొని యు 

పన్యసించె యవ్వనమున నన్యసించె. 

జిరయశుడు విరజానందళిష్యు డతడు. 7 
ఖా 

ఆః వె శీలితనిగమమతి (శ్రిదయానందస 

శ్ర 

ఈ! 

Au 

రన్వతి నభలందు ఆంశే వేసే 

బబ్బ చణచి యార్డ సమ్మతమత మందు 

బొరలు చూపు వారు తెకలు డంచు, 

వేదము లపెౌరు చేయము 

లై. దనరున్ , ద్వేష మెటుగనట్టివి శుభనం 
పావకములు మానవతా 

సాధకము ల టంచు స్వామిళశంఖము _మో నెక. 

గుణవంత మౌ |పతి(క్రియ 
గణనీయము తాల్మికన్న, కాదగినది యౌ 
ననుకొనుటకన్న జతన క 

రణీయ మగు రెట్లు, నిట్లు |పబలె తదుక్తుల్. 

ఆదిశంకరు తరువాత నంతచాడు 

“ పహెర్కు్యులసుల” బోలు బలివంతు, జెడమచేత. 

బరుగి జెడి గుజ్దిముల బండి. బట్టి యాపి 

నాడు,వరఖడ్గము విఅచి నాడు స్వామి, 

స్వామిది దై ఇతము,శంకర 

పామిది యదై ఏత మయ్యు జనుల సమెక్య 

(శీ మంతుల. కేయుటలో 

నీ మహితులు నిద్ద తొక్క చ్చు యనవచ్చున్. 

78 

79 

80 

81 

88 
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| అవమతీ యలపు నపాయము 

తవిలిననున్ దవులనట్టు తరళించు కృతి 

(వవణు డత డొకడు తనె 
ని విసరిన మవోహి నొడిసి నేలకు. గొన్షైన్ . 89 

| ఎదురుము తలవంపింపుము 

చదువుము దుర్మార్గు డగునొ అగ్మెపతినే, ని 

య్యది సామవెేది ఘూర్డరు 

డు దయానందు డనినది నుడుగుతొడుగునుమీ! 84 

క॥ ధర నెడనె దయానందుడు 
తిరుగుచుందిరుగుచునె యటువదియు నిండక,యి 
త్తజి రాజకీయరంగము 

నురడింపగ వచ్చునో! తదుపముడు లెస్సల్ 85 

అక్ర ॥ అని యధ్యతుడు తుదినుడి. 

బునపహోనభలో నొడివినపు డచటకున్ వ 

చ్చెను “గంగాధరతిలకుని” ' 

తనయుడు “బలవంత రావు”, తత్సథ ముగి సెన్. 86 

చ। వినిచి తిలక్ సదస్యులకు(. _డరుతో. “గొలవోపురంపు” కే 

సునం దగ నం|వతించుటనెసూ!తడ వయ్య నటంచు నింటికిన్ 
జని మబునాడు వచ్చిన స్వసఖ్యునితోడ నగార్క-రాఖ్యుతో 
డ నిటులు పల్కె వాని కిరుగ్గాసుల చిక్కని టీ యొసంగుచున్. 

శా॥ భాయీ! భారతదేశ మెంతటి [కియాభాండారము న్నేడు కో 
లో యెలా వందల యేండ్ర కొక్క డుదయంబొొందున్ దయానందవ 

ద్దీయుక్తుండు వడంగపూర్ణనిగమాధీ వాసచిత్తుండు చెం 
డై యాస్మాదుల పాళిలో చిరయకుం డై దేళశనేవ్యాళలో. 88 

ఈ॥ (చేమింతు దయానందు మ 
వోమేధావీం [దు (తయికి న|పతివాత మౌ 

(పామాణ్యాము నర్వ [త స్ 

భామండనముగను నేడు వజలించుటచే 89 
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గీ! _సర్వసమ్మత మైనదా శంకరుని మ 
తమ్ము? కాకున్న నతని నందయణును మెత్తు 

రేల? శాంతిసంస్థావనళాలి గనుక 

నీ దయానందు జాతీయవాది గనుక. OF 

క్క అనీ తిలకూ!కంకరు మత _ 

మునకున్ స్వామిమతమునకు( బోలిక కలదా? 

యను “నాగార్మరు"తో నత 
డని'యె మరియు. గలదు వి|గవోర్చన లేమిన్. 1 

గీః సన్యసించినగాని మోత్షమ్ము లేద 

యందు, | బజ లెల్ల సన్యాను లెదు "రెట్లు? 

కొలసి రెందట్ొ మణ్మతన్థు లొక టగుచు 

నైనందమ పూర్వవాసన లణతు ట్లు! ర్ట 

శా? చానకా విగవాపూజ తన్మతమునన్ దై వాలెం దర్యాత ని 

ర్యాణంబున్ దరియంగ( 'జేయుట,కిటన్ వర్షిత్వగార్హ్హ_న్యముల్ 
వాన పస్టము నడ్డురావ యమృత।|పా _ప్తిన్, (బతీకార్చనా 
ధ్యాన్యప్మగవా మేల యుండవలె,నళ్లు |మొగ్గినారల్ |ప్రజల్ 98 

ఆ॥ నె॥ వేదముల్ ఖగోళవిజ్ఞాన మటుల వీ 

'రార్చనము విగ హోర్చనమ్ము 

కలసిమెలసి భరతకాళ్యపీనంతాన 

వాదయమందు నురక లెత్తుచుండు 94- 

చ॥ అటు లయి స్వామి యన్కొనినయంతగ వానిమతమ్ము నర్వులిన్ 
దటుకున నచ్చి లోగొనద, తన్మత మె యన శచేల?యే మతం 

విట నిది యెల్లవారి దని పేర్కొన నై_నది? కాని దేశళం 
వటువుత మా మవార్షిదియ వైదికమున్ వాతవర్శభేద మై 96 

An నిగమమం|[త్రమ్ములను |వమాణీకరించి 

బోధ మొనరించి పలుచార్డ బోవు వివిధ 

బుద్దు లగు [పజ నొక (తోవ బోవంవేసి 

నవి దయానందు మతము శంకరుని మతము. 96 
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ఉః స్వామియె యింక నొక్కా పది వత్సరముల్.మనియున్న చో([భ్రిజొ 
స్వ్యామిక'రాజ వాదనవిశారదులన్ దుమికింపకున్నె! నా 

(గామము వీడి యీ పురిని కాలిడినట్టి పదేడు నేండ్రలో 
నే మొనమొన్న వింటి నొకనిన్ యతిశిష్యమవోద్యమైష్యునిన్ , 

గీ తన సమస్తము దేశాభ్యుదయముకొ అకు 
ధారవోనె నన్హారు లావోరునన్ “ద 

యాళుసింగు ",తద్చాంధవు డలరి చెప్పె 

స్వామిక్ళతమ.లు వ్యాయా మశాల లెన్నొ., రివ్ 

ఉ॥ కాలకుశాలకున్ |దవిణశాలురు 'వెక్కురు,తొంటి చివ్వు నాం 

గాలికీ "గెలు గూర్చిన స్వకర్శకు లజితు లెచు వారు పాం 
ల్ని. (==) 

చాలము భారతా[గబలచాలక మౌెటకు నిర్ణయించి వ్యా 

సాలు రచించి పంపిరి వెసన్ మన పిక 'వెల్వరింప నై. 99 

ఉ॥ చానిన కాదు ధర్భ్మక్ళ తిపట్టున భారత మంచు స్వామి యె 

న్నేనియు సంఘసంస్కరణ లే మన కొప్పుచు వేదచోదితం 
బై నలువేల యేండ్ల మొద లాస్థ్ర _నెసంగిన వ_ర్తనమ్మునే 

పూనవలెన్ జనం బనెను,బొత్తుగ నొప్పడ దీని మాలణుపున్,.100' 

ఉ। దీనికి మెచ్చితిణా |బజకు( చెల్చుద మిప్పటికన్న నూటిగా 
దాని గతాధికారమును తత్కలనాకరణీయకార్యమున్ 

హూణవిభుత్వమున్ దెగి నయొప్పు నంగోయమొకో! స్పెయి ౯కృపా" 
ణీనిశితో కి వతికల నిండగ( చేత నెసంగు లెండిటన్ 101 

ఉ॥ వంకర లేని జీవితమువాడు,నిబంధనమాల జాతికిన్ 

నం కెల లూడగాట్టు నొక సనమ్మెటగాం గల 'విష్ణుక్ళ ప్లచి 

ప్ల ంకరు'పోవుచున్ మనకు (వానెను ము|దణశాల పతికా 

సంకలితమ్ముగా. |బజల సఖ్యత కంకితు లన్న నమ్మికన్. 102 

శా॥ ఆగార్కర్ వచియించె నో!జనగణాధ్యజా! శివాజీసద్భ 
జూ! గంధర్వులు చాడు “చిత్సవనివంశఖాాతి గాపాడు నీ 

(పౌగల్భ్యమ్ము పరంగి యేల్చ్పడివడికా రాపాడదో!మం|తులున్ 

గాం “గేల్కారుక పర్షిజోషియుగళీ కారండిక” ర్లుండగా. 108 
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మః ఆదిమెన్ జీకటికొట్టులో నిపుడు కొల్లాపూరురాజాన్ తివా 

ను దివానా యని కెల్లవాని సలవేోనుం బొంది, యవ్వాారి "బె 

ట్టిద మౌ నై చ్యము “శెసర' న్ బగటి మడ్డిన్ బాలనాపాతని 

టిదిగా లోకముముందు. బెట్టుదము స్పష్టీకృద్వచోధాటిమై. 104 

మః అని నీ వన్నపు డేను (వాసితిని కాచా! బాలగంగాధ రా! 

యనుమానింవక నీ “మరాటి “లిఖనం బన్తు,తదాలోకు ఠీ 

“పునవో'వీటను నాటనాట మనలం భూపషింవ,రాబజాధికా 

రిని మన్నింపగ వేడు వతికలవారిన్ గేరి దూపి.వగా. 105 

Au ఆ దివాను న్యాయస్థానమందున మన 

గె నిం జెటిన కేనులో ఫలిత మెటి 
టె... ల లు 

దేనిం వల్లెవాటుగ( చాల్లు నీవు వోలె 

కలరు మనకు “మెవాశారిలాంగులు” వకీళ్ళు. 106 

.గీ! ఆన దిలకు వల్కె, వాదింతురకు! “ఫిరోజి 
మారిలాంగులు” మనవైపు, చక్కని విధి 

శికవడినను మేలె,[పత్యత మెతి 
మీపుడు ప్యత్రికాముఖమున నిండియాకు 10% 

మః విషువదృధ్నగతిక వసంతబుతు వావేశించుటల్ రేబవల్ 
విమమత్వం బలుటల్ తగ౯ మృగశిరాభిఖ్యమ్ము వ్యాసమ్ము,జోర 
లివసిధాంతము (ఫాంను కంపి వినుతిన్ దీ వమ్ము లోశై_కపా 
రిషదిన్ గైకొని యుబ్బునంతకు( బదికారె ట్టుబ్చితి౯ా దీనిచే.108 

ఉ॥ ఎంతటివాడు కాని (వజ లెల్ల రెటుంగక వారికోస మై 
వంతలపాలు గా నతడు వాడిపడున్ విరి వోలె జుక్కాప 

డ్డంతటిచెప్పికోలు గనునా'ఘనశ_క్తియు దొడ్డకిర్తి ఆ 
న్మాంతరవుణ్యాలభ్యము'లె మొనను శెంటికి రెండు పుణ్యముల్ . 

.ఉ॥ ఉద్యమ మేది యేని (పజ యొప్పిన కల్చకవల్లి , కానిచో 
వై ద్యుతవల్లి, యిందు వరపాలన డుల్పగ నాగరమ్ము లే 
విద్యలు లేవు,వాయి చెయి వీలున వాలున నెల రార్భ నౌ 

విద్యయ తక్క, నాయకత వేచియ యున్నది యేమ నందువో! 
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ఆ॥ వెః ఎన్ని కోట వైన నికై కట్టగవచ్చు. 

నాయుధముల యుద్ద మాడవచ్చు 
జనులు మెచ్చ మెలగు టనునది కసత 

మంబు నాయకత్వ మాతృభూమి. 111 

క॥ నారో జీకృతసంస్థన్ 

"జేరి పని యొనర్చుటయును, (శ్రి, రాన డెతో 
గూరిన విద్యాబంధము 

పోరాములు -కావు విడువ బుద్ది పొడమెడున్. 112 

మః దినమున్ శాకళతమ్ము వల్లె కిడి మోరదించెన్ మహాశ్యాన్రీ నా 

జనకుం జాయన యిచ్చిపోయినది యో సాహిత్యషడ్డర్శనీ 

పనిత|గంథకదంబ మంతయు, బునఃపారమ్ము కై యిం దొకం 

టిని వివృంగనె రాజకీయములు కంటిన్ గొట్టిమూయింఛెడిన్ .118 

ఉ॥ అంబుద గర్జనంబు తొలి నై మలి బంటలు పండు, శాంతి యు 

ద్దంబున వచ్చి 'యెచ్చిరిలు, దంటల జంట పరస్సరంబు శ" 

ర్యంబు నెణింగి చేసినదె యౌదల వంచు పసక్తి లేని న్నే 
వాంబు,స్వరాజ్య మందుకొన నెనది యీ తెటు గంచు నెంచెదన్. 

చ॥ మన గతి యిట్లు పట్టినది మత్సఖుడా ! మన పెద్ద లెన్నజే 
ననుకొని యుందురో!యడిద మందక యూపిరితి త్తితోడి నా 
లాను కదలించి జాతి యభిఘాతి నెదుర్చు నటంచు, ాల్చు నం 

చును చెది (తోవ [తొక్కవలెనో! ద్వివిధంబ్"! స్వరాజ్యసిద్ది కై. 

ఆ॥వె। మాణి "కేళవాఖ్య మశ్క-ము బలవంత 

రా వటంచు, శా(న్ర్రభావక తయు 
మా రాజకీయ మె, మరుత్సఖసంజ్ఞ 

సార్ధకముగ నిండియాను మార్తు, 116 

శా॥ నానాసాపాబు రూన్సిరాణియునుతాంత్యాతో'ె ఖడ్లమ్ము లాం 

గ్లానీకాకులు మిర్మిటుల్ గొనగ ము న్నాడింఛినారల్ , జనం 

వీ నా డ&కి. దోపనట్లు |వ్రభుకావాన్మధ్యముం బేల్చువి 
న్నాణంబుకా గులుతించుగాత! మదుపన్యాస్మపభూతధ్వనిన్ - 117 
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క॥ పాపము! ఫాడ్కే ! పోయె, వ 
జాపాలన మెట్లొ సేత (శ్రమపడి (వా నెక 

రూపించె నుద్యమ మెటులు 

(పాపించునొ విరతి తోడుపాటుగనమిచే, 118 

శా॥ స్వాతం [త్య(పథితావావమ్ము తొలి దౌ పారమ్ము, ఫాడ్కేసమా 
నీతం బయ్యు ద్వితీయపారము, సఖా! నీచేత చెప్పంబడున్ 
శాతం బైన తృతీయపార మివు జే చాయం (బవర్తింప మే 
లో,తీం(డమ్ములు నాటినాటి కఖిలాంగ్లోఛ్భాటనల్ నా మదిన్. 

'క॥ నా నొగార్కరు పలికెను 

నేనా! చెప్పందగువాడ, నీకున్ "జెప్పెన్ 

రానడె మతముల యొరిమ, ద 

యానందుడు చెప్పె కులసమెక్యముగరిమన్. 120 

గతభారతమహిమ [నుతి 

(శుతికి మలిపి రాజకీయళూరత కై (వ 

స్తుతదుగ్గతి 'దెలిపి ప్రజన్ 
గత భేదముగ.6 గలిపి యడుగంగరె జయ శ్రీల. 12| 

క॥ మన మందణమును నందర 

మున మును మందరము నటులు మొరయింతుమకేు! 

జనమును ,సందిగ్దముల లు: 

జనిసా ఫల్యస్వ రాజ్య సౌధీజ గుల్ 129 

క॥  ఈతన్ జేపకు, దూకున్ 

(గోతికినిన్ జిత్తు నక్కాకున్ జెప్పెదనా! 
యో 'తెల్లదొరతనము నీ 

చేతన్ (చావదొకొ! మూడుచెరువుల నీళు ఇన్ . 128 

కక నీ పరిచితిము న్నొందిన 
చా! పూనా యిన్ని యిన్ని తాలింఖానాల్ 

చూవలు వెబగొన( గాలే 

జీపయినుండి దుమికి వాతి( చెందని జాణా! 124 

క్ర 
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aT) 

Al వ॥ 

ఆంగ్లు వ్యాఖ్య హిందూలాకు నవరనీయ 

మనుచు జదువక నెగ్గిన న్యాయశాస్త్ర 
N 

పట్లభ[ద! కేం|విడ్లిలోదిట్ల 'లెన్ను 
చి జ ౬ 

గణితళా(స్ర్రనిర్ని[ద!' ని న్నెనయు నెవడు? 125 

ఇకను పలికె నాత డీక్విటీ నీవు లా 
కానునందు( జదువు కాలమందు 

విన్న రానడేకు వీనులలో. దేనె 

తెను సెళ్టై ననుచుం, దిలకు పలికె 126 

=కా॥ నీకున్ చెల్వినె వెనై దేవు, డెదియు న్నే చెల్పలేనంచు నెం 
తే క్ల్లప్తమ్ముగ నంతయున్ చెలిపినా వే! మెచ్చినానోయి! 
లే! కాల మిది పారళాల కరుగన్, లేశమ్ము జా గౌనొచీ 
కాకై_ “యా వై'నిఘంటు [వాయడువయస్యానాడుమర్నాడునున్. 

త i ఆని తిలకు తిలకమును పా 

గను కండువ దాల్చి చనె నగార్కరుతో,వ 
ద్గుణ మిడCం బంతుళ్ళ సృజిం 

చెను విధి మధురఫలగణము నిడ మామిళ్ళ౯, 128 

మః భృతికిన్ జాలినయంత వేతనముతో విద్యా[పదానమ్ము భా 

రతజాతీయవురో భివృద్దినరణిన్ రాణింపగాం జేయ దీ 

ఉ&తు లై నట్టిరలోన వారు [పథమ ।శేణీగణేయుల్ ,దరి 
(దత యాడం బరమందు,ధన్యత స్వధర్మంబందు నవ్వారికిన్ 129 

జీ తనచుట్టు పీ లందలు( చేర్చుకోని వారి 

పరిహాసముల మెచ్చు పరమవాంస 

పూయించి సద్వ్దృ_త్తమును జగమున తావి 

సడలనీని నదావసంతమూ ర్తి 

చెప్పిచెప్పి విసుగు. జెందని మవానీయు 

డవమానవివపానమందు శివుడు 

"పేదటికమ్ముతో. బెనగి (క్రిందంబడియు 

మాటజాఅని మవోమానధనుడు 
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గీ! అతడె బడివంతు లన నుపాధ్యాయు డనగ 

నలరు, సన్యానమును గృవాన్థాశమంబు 

మౌనమునను సంకానసమ్మర్షమునను 

చాటుచుండు, వాదయవీగా మీటుచుండు, 180% 

ఉ। అత్తరు లేకయే వలచు నాంగ్లముచెప్పెడివాని దున్తు, ల 
త్యుత్తమపం క్హివా డతడు, పూ్యూను నమస్క్మృతి నేయు లీలె వే 
అ త్తురగస్థృతుల్యునకు, నై నను నర్వనమానభావనం 
పత్తి యగార్కరుం దిలకు వంతుళు లై తగు పారశాలలో. 181 

గీ॥ సామయికతపాలనమున సారఖోధ 
నమున విద్యార్థి |క్రమశికణామున నట్టి 
విద్యఖని “న భూతోన భవిమ్యతి" యని 
చేరు యోగ, బాలుర సంఖ్య "జరుగసా గె. 18% 

ఉ॥ లెక్కల పారము న్నొడివి లేచి యగార్కరుతో. దిలగ్ఫుధుం 

'జెక్కుడ వటిలున్ దమపయిన్ దదహామ్మున వ్యాజ్యమా జనుల్ 

[కిక్సిరియుగ బొంబయివురిన్ దగు కోర్టుకు వచ్చి వాదనన్ 
(గుక్టాయు. (దిప్పికోని తమ గొప్పవకీళ్ళను మెచ్చి భాసిలెన్ * 

క॥  చఛాకలిమొదలగువారల్ 

గాక |పజా సేవకులును గలే యనుచున్ 
వాకొ'నె మూణ్ణాలలుగ లి 

శాకాలము జడ్జి తిలకోగార్మ-రులకునున్. 184 

శా॥కొ ,పూరుదివాను గెల్చియు కళన్ గోలో యె బౌరుల్ దళ 
తు ర సజముల్ దనర్ప దిలకాగార్కార్తకంళాన శూ 

రు రా లని నేతృళార్హు లని, కారో | త్కాంతమాసన్మతయుల్ 
బ న్ (బజి గోర మేఅవణి సం భాసిల్లి రా యిర్వురున్. 185 

ఆ॥వె॥ “వర్చువర్తు" |పిన్సిపాలును ోరావుసా 

హేబుమాండలికుడు” నేర్పరచిన 

'మెఅవడి యది,తొంటి మేనా గుదుర్చ పూ 

నా న్వరాజరనవజనయశమునకు. 186 
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fn డఢవిలు వనుచు “శనిలువర్తునవలలోని 
“బంటు వనుచు పోలిక లేని బంటు వనుచు 

కొనరి పొగడె నీ యేల్చ్బడిగొంటు వనుచు 
కాలగంగాధరుని సవాపాఠిగణము, 187 

13) 



కాంగన్ ఖండము 0 ) 

మః కొటిలెన్ దొల్లిటి పొరశాల యది “ఫర్లూనన్ "కళాశాలగా 
వటలెన్ బోధకపా? శొంటియదె,గోపాలాఖ్యుడున్ గ్బష్టస 
ద్వరనూనుండును గోఖ లేకులసరన్వచ్చం దు డొక్కాం డటన్ 
జరితంబుకా గణితంబునున్ గణపు నాంగ్గం బర్గశా(స్త్రంబునున్ .1 

సీ ఏ దరి[దత నేన్ భరింతును దేశే 

వాదరి[ దత భరించ ననువాడు 

నెంత వాదమ్మునం చేనియు నైదు రూ 

వ్యమ్ము లే పణ మిడు పందెగాడు 

నెట్టి క్లిష్టత 'నెదిరించినన్ గటుళబ 
మెయిదని వడి మందలించువాడు 

నెంతసే వయిన. గానీ వ్యాసరచన నాం 

గ్ర్లమున నిరువమించు కలమువాడు 

టీ! తప్పుతప్పున కొక యణా చొప్పున నిడ 
నొప్పుకొని పరితము నొప్పం జెప్పుచు( గొని 

గంట లెదిరి కాలమును గడన కడము 

సేయువాడు నేతండు?“గో ఖీ” యతండు. 2 

శీ॥ _ముడివడదు కన్ను బొమ,మీనము మెలివడదు 
(వపభుత నతివాదమున నెదుర నొడంబడదు 

నెడద, మృదువుగ దానిని హెచ్చరింవ( 

దడబడదు మాట,గోఖలే గడునువాడు., 8 

గీ! చాలగంగాధరుని (మోల చాలసేపు 

మసలజాల డాగార్శరు మందట( బలె 

గోఖలే, వార లిద్దణు కూడినెడల 

మళ్లి కలిసికొంద మనెడి మాట తణచు. 4 



కాం[ గెస్ ఖండము 

An 

గి 

Au 

తిలకు సూర్యుని వరమున: గలిగినట్లు 

వాని తల్లి చెప్పగ విన్న చారు కలరు 

గోఖలేగూర్చి తల్లి వాకొనద, యితడు 
చందు వరమున బుట్టిన జాడ కలదు. 

భారత దేశచరి త మ 

సారము |వజపాలన మ్మెనంగమి ననుచున్ 

యూరోపుచరిత గోట్లే 

నూరి కళాశాలలోన సొంపుగం జెప్పున్, 

దక్కాను విద్యాసంస్థకు 

ని క్కాలేజీయు బడులు నెన్నొ కలవు, కా 

'దెక్కువ తక్కువ గొనముల 

దక్కాగ జనముల న టంచుC దద్దోషణముల్, 

తిలకగార్క-రుచిప్ల ంకొరులు నెలకొలీి 

పిన బడి గవర్నరుధనమున నటు లొకమ 

వోకళాళాల యయ్యు సవ్యానగజనిత 

మలతి యూట గోచావరి యైన యట్లు. 

నా తల్లి బాసకన్నను తీయనైన శే 

వాన లే దని మది. బోనరించి 

“జననీ చ జన్మభూ స్వర్గాదపి గరీయ 

సి యను భావమ్ము చెంగలించి 

మనియెద నున్నతమసాన నే గుమా - 
సాను కా నను బుద్ది దందడించి 

నా పూర్వుల యపూర్వనయ దై ర్యధూర్వవాు 

అన్న నమ్మక మాత్మ కందగించి 

తరుగావితతి జాలీయతాతరళితమతి 

యగుట కా కొళాళశాల చాల గృతశీల 

“ఆవ తే”వంళ్ళుడు శి పరామాత్మజుండు 

“వామన"బు ధేందు డాచార్యవర్యు డందు 

195 



196 వందేటూ ర 

Ar రెండు చావొువులును కేనరియు మరాటి 

వ తికలు, “సార్వజనికసభయును” డక 
నెడ్యుకేవనలు సొనై టి” యీతణము ల 
నన్యదృఢమవోరాష్ట్ర వై తన్యమునకు. [0 

Au వాలగంగాధరాదిసభ్యాళి దగు న 

భాయుగిన్ రానడజేవపల్కుబడియె ఘనము 

ఘనతరము సార్వజనికాఖ్య( దనరు సమితి 

నొం[ధమందు వేమన్నవద్యంబు వోరి, lg 

గీ! పార్గనానమాజమ్మును పాదుకొలివె .. 
రానడే, యందు నాగార్కరాదివభ్యు 
'లందటజొ క్రొవోరు లర్పించి రిల. దొఅంగి 

శ నట్టి కేళవచం[ద్రసేనమహితునకు. 1g 

An దేవుడున్నాడు లే డను తీర్పునందు. 
దక్క ౨ గ స్తవ బౌద్ద భేదమ్ము లేదు 
దీని గమనించిన యతండు లేనెలే ఇ 

వండు ననియి( గెళవచం[ దపండితుండు. 18 

చః [బతుకులు కావు మిథ్యలు,[పపంచము మాయయు. గాదు, నీళ్వర 

స్థితి ప్రకటించు నియ్యదియె, చెప్పను లేదు జగత్తు మిథ్యగా 

శతగణనీయ మౌ నువనివ_త్తతి, మానవసేవ దై వచే 
వ తగిన జీవి తార్థములు, పలు,ులు సేనుడు పలె- నిట్లుగా. 1$ 

సీ వై) స్తవ మేషియాఖండలబ్ద మని లం 

డనున డిండిమఘోషణంబు నలిపే 

దాని [పాణ మహింస, తత్ జాలు గారు త 

దజ్ఞా లే అ|పాచ్యు లనుచు దులివె 

నందలి దశనిర్ణ యనులు దశేం|దియ 

వ్యాపారనియమము అనుచు దెలి'పె 

త త్పతిలింబ మై తనరారునట్లు హైం 
దవమును నూత్నవ ర్రనికి మలివె 



జౌంగెన్ ఖండము 

Au 

Ae 

An 

Au 

వి గవోర్చన దొస గని యా (గహించి 

మూ ర్తిరహిళార్చనన్ జనమ్ముు( లురిగొలివి 

రామ మోవాననిరి త బావ్యామతము 

చికిలి చేసి కేళవచం[దసేననూరి, 

(వేమైకరాజ్యమునుగా 

భూమిక జేయుటకు కై స్తు పొడమగ, యుద్ద 
న్రేమెకభోజ్యమునుగా 

నా మతనునవారు సేత యాళ్ళర్య మగున్, 

కొ లేదు (పజాసేవకన్నను,మరి 
జ లేదని బోధించె. జం[దనేను 

ద మిలుగాత! మాతని యాత్మ శాంతి 

న చు మౌనము పాటించి రచటివారు. 

అ _త్తమిలుత! శాంతిని మృతు నాత్మ యనుట 

హౌందవేతర మని యొక డాడ మరొక 

డతడు |బ్రావ్మాసా మాజికు డగుటం గై _క్త 
వాభిమానియు నగుట న ట్లందు రనియె. 

బాస్పయుతుడు రామకృ్ళస్థ పరమహంస 

నిముర కాశి! కాళీ! యని యమృత మొంది 

నాడు శేళవచం ద్ర సేనార్యు డంచు. 

బ్మతికలం దా. జదివినట్టు పలి౪ నొకడు, 

కాళియనిన "గాడ్ (గేస్ * కేళకూళి యనిన 
నఖిల “మల్లామియా” కేశి యనిన నొకళు 
"మోదమున పుష్టి, వాదము మూట నష్టి 
యంచు (శ్రీరానడే నిర్వచించి లేచె. 

ఎన్ని కనులొ లోశా లేలు నీళ్వరునకు 
చిన్ని యానందలోకాలొ పున్నెముల గ 
నులకు నెన్ని కోరికలో జనులకు నన్ని 
పొడిచెం జుక్కా లబ్దముచబాట వూలతోట. 
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198 వందేమాతరం 

కక జిలుగులు జాబిలివెలుగులు 

మెలిగా ద్యుళ్యామనగవుమిలమిల లె ది 

క్కులతో, సార్వజనిక సభ 

గలిలిలిగా మెచ్చుకోలు కంరము విప్పన్. 8కి 

A వచ్చె నిడు జా బొకండు సార్వజనిక సభ 
కది “సురేం[దనాథుడు” పంపినది, కొలువున 

- గార్యదర్శి వఠీంచె నా కమ్మ నిటులు 

నభ్యజనళుభాకాంతలు జడిగొనంగ. 9§ 

గీ॥ సరల నాన్చేవియస్ హూ్యూము” భరతఖండ 

| కార్యదర్శిపదవినుండి గలితు డగుచు 

మనకు హితు డౌట (వానెను మత్పురస్థ 

విశ్వవిద్యాలయచ్చా (తవితతి కిట్లు 24 

ఉ॥ అందఆఅకన్న గొెవ్ప' యవ డొతడు కావలె నేవకుండుగో 

నందఅకున్ , స్వభోగవిముఖాత్ములు కావలె భారతీయు లౌ 

నందటు, చేశ మభ్యుదయ మందుట దబ్బర యిటు కానిచో. 

జిందఅవందఅల్ వాదయేశేఖరనర్వవినూత్నభావముల్. _ £5 

ఉ॥ ఇంతకు గాంతిమంత మగు నేల్చడి నొంద ననర్హ్ము లాటయ 

ట్లుంతము, దాని గోరదగు నొప్పునకున్ వెలియాదు రీరు ధీ 

మంతులు నాయకుల్ దిటవుమై [పజవాక్కులకై వెనంగ శే 

(కంతనొ దాగికొన్న యెడం, (గచ్చణ( జాటుడు 

మ[త్సబోధముల్,. 26 

ల్ ఏ జాతికి. ద పాలన 

మా జాతికి వ తీరు, నలసత్వముతో 
మీ జాతి ము చికొని మము 

వాజమలన్ సినా లవరొ యన. దగునే! 87 
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శా) ఓ విద్యార్థులు! భారతాధి కులు విద్యోద్దండులే లేరు కా 

చా! విశ్వమ్మున, నట్టి మీర లకు ! స్వార్టస్నాతు, లి భాచు స్వే 

చ్యావ_త్వమ్మును పతపాతరహితస్వాదు వభుత్వమ్ము నే 
"కేవన్ గోరుదు ? రెట్లు తోడ్పడుదురండీ! మీకు నస్మాదృళశుల్ ? 

ఉ మీ వ్యవవోరనిర్వ హణ మేదురభాగసమార్దన్మ పయ 
త్నవ్యవధాన పాత్వలనతన్ బరికింప6 |బభుత్వవర్గ మే 
నవ్యముగా( [బవ ర్తిలిన జాడలు తోచెను, మీకు సాయ మై 
రో వ్యధితాత్ము లౌదు శెవరు, న్నిజ మట్టివి మీవి పోకడల్. 29 

క; విఫలము లై నవి నేటికి 
“డఫరిన్ "వై. (సాయి గను కడానికలలు మీ 

శఫరీత్యమును తిమిత్వము 
గ ఫిరాయింవ( దగు కోర్కె గముల గలగలల్ 80 

మః ఇది యిశ్లే కొనసాగుచున్నెడ భవద్భ్య_త్రమురు యుమ్మత్కిళో 
రదళన్ వూణుల రతక స్థితిని మీరల్ చక్కగా చాటి చె 
చ్చద, రుద్య|ోగము లున్న తమ్ము లెపుడున్ శ్వతాన్యలభ్యమ్ము లే 

యిది యొపా? యనరాదు మీరు, వివరా దీ మాట లలా మేమునున్ 

గీః పురుషులై నవారికి వారి పోకడలు శె 

లియును, తమ సౌఖరముల (బజకయి తొఆజణంగు 

'దేళగెరవజీవులు 'తెల్లవాలి 

తగుదు, రన్యులు తగరు "వెద్దథొలువులకు 82 

భిఖ॥ పర శేయఃకాం జూవరిన శి తనిస్సా ర్థ విమ 0 

తరంగమ్ముల్ స్వాతం [త్యజ లధితరంగ లనుగా 

'నెలుంగన్ జాన మ్మిం దెసగువణ కాం యులెనుమా? 

దొరల్ హిందూ దేళస్థులకు, మెలగుండీ! లఅలకువన్. 88 

క॥ కది తల్లేభాసారం 
విది యొక మేల్కౌలుపుపాట యెల్ల రకును, వ్యూ 

మ్మదికిక౯ బుణపడితిమి, నం 
పద తా వై వచ్చె భ(దపటచుకొనవలెన్ * 84 
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శః  భానీలు భరతధర కొకటి 

యె నంన్ధ శరీరమునకు నౌదల వలె నై_ 

యా సదసి రాజకీయము 

వానీలు జాతీయభావవై దుష్యముతో. 85 

శ॥  మోజువడెను వె_(సాయి, మ 

వోజనసభ చెన్ననగరి “నామి యనియె, ద 
(వ్భాజనమునకున్ గలక 
రాజనబొంజాయిజనులు “తయ్యాా” రనిరిన్. 86 

శ॥ మీ కిదివణళకే బ్లాతము 

మా కందెను రానడేనుమహితాశీన్ఫుల్ 
వాకోనుడు నభాస్థలము న 

వో!కలితగుణపునవోమవోజనులారా ! లి 

చక చదివెను కార్యదర్శి యిటు, చతులు చం (దికకుతు లౌ నఖ్టా 

నదులను చూచె, గోఖలెవచన్సు |పజావ్యాది నూచె డోల యె 
య్యధది ? పునవోవురంబు మినవో భరతేందిర శాదినుండి యం 

చుం దొడ కె మర్చలధ్వనికి చుట్టము లౌ కరతాళ రావముల్. లిరి 

శ॥  అదివట'కే (కమశిక్షణ 

నదనమ్ముగ జూచి సంతసంవడ నొకమా - 

రిది గని రానడె గోఖ్లేన్ 
బదింబదిగ( గలియుచుండుమా ! వత్స ! యనెన్. 89 

య్ 

మ॥ కలకత్తా చని (పాతినిధ్యమున నొక్కాం డామతించెన్ బన . . 
రి లసింపం బునవోపురమ్ముననె కాం గెన్సంస్థకున్ మీ దయన్ 
దొలి సారస్వతపూజ సేనెదము రండో ! విందు లీ రంచు తఠ్ 

న్గుల, నీడల్ వడె పూర్వళోభలకు పీష్వోచ్యానమం దంతటన్ .40 

ఆ॥ వెః అంతలో విషూచి యలము నూచనలం బూ 

నాకు వళము గాద పూనుకొనగ 

కాం గెసాఖ్యళిళువుం "గాగిలించెం దొలుత 

బజొంబయీందిర భరతాంబ యిడగ 41 

శీ ల 
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Au శేజరిలె షీ కృులచాను తేజపాలు” 

నమరవాణీక ళాశాల యత్యలంక్ళ 

తంబు గీతిన్ సథ దనరు వేళ 

తరణి నెగ తగ్గి నడిమింట మెజయు వేళ. 48 

“కక్ష టె హ్య్యూము చెప్పి నమితియునికి నొప్పించె నొ 

ప్పింప దనుచు మున్నె (లిటనుచేత 
రచ్చ యేండ్లు జరుగ రచన వోలె గడును 

వారు ననుచు. చాను వచ్చి మెచ్చె. 48 

_.ఉ॥ ఇందలి వీరు ఫీ రని వచింప నళక్యము 'దేవతాత్వముం 

టొందినవారు, పొంద(దగు పూజ్యులు మౌనుల్సు మౌనితుల్యులున్ 

(గందుకొనున్ శుభం బనుచు( గాంటగెను నాళిషముల్ పఠించి దా 

నిన్ దొరయంగ శే చరిత నేటికి లే దని నన్నుతించిరిన్. కక 

క అతిమానవచ ర్యావిర 

పాత మౌ రామాయణం విడే, చదాయాదుల్ 

దితి నొందనిది మవోభా 

రత మీదె, కాంగెన్ చరిత రవణము భువికిన్, 45 

An జయము లెండు నేండ్లకె వచ్చు సమర మాడ 

నిండుగా నది యటువది రెండు నేండ్ల 

శని వచ్చిననున్ మెలె కాని యుద్య 

మమునకున్ సమరస్సర్శ మసదు లగ్గు. (46-2) 

-ఉ॥ దివ్యబలంబు బిట్టు కలం దిట్టలె కా యవళారపూరుషుల్ 

(శావ్యచరి తు, లీద్భశులు జన్మము నొందిరి నేటికే, యికన్ 

భావ్యజనుల్ రహిం[తు నరనారులు పోలిక లేని నేతృతన్ 

భవ్యత వః | వభావజనభాసితచర్చల భాషితం వీటుల్ 46 
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మః అభిజిల్ల గ్నుము జన్మ మౌట జయనుం దావంతయున్ శోంక లే 

దు, భయం బుండద యాటుపోటులకు. బాథో రాశితీరంబునం 

దు భవం బొటను, కాంటగె సొందకి మరే దొందున్ మవో 

భాగ్యముల్ 

తుభిత(€,భరతాంలి కాతనుభర | కోడీకృ తారోగ్యముల్ . 47 

మః॥ తొలి విన్సంబడె నాంగ్ల లేఖలు కుభద్యుమ్నుమ్ము లం దుండె “సః 

ర్విలియం వెడ్డరుబర్ను ” ధీరవర “పానీ కాటను”_-వేషిత 

మ్ములు,దాదాయు 'బెనర్జియున్ మెహతయున్ బోనర్జి నధ్యకుగా 

గల తద్గోప్పి నువన్యసించిరి “శెలాంగాకార్మా రా ప్రేలోనున్ .46 

లే 

కోక “చందావర్యరుోవాభా” 

నంచాచార్యముఖ వాఛనాంచితనభలో 

నన్ దొలి కీర్మానమ్మును 

హిందూప తికవిభుండు హితవరి చది'వెన్. 49 

క! ఆ ను బవ్మాణ్యయ్యరు 

(వా నెను తీర్మాన మాంగ్లపాలనమున నే 

దోసము లున్నవొ తెలియ గ 
మీషమను నియమింప గోరి, మే లనె నభయున్. 560 

సీ లండనులోనున్న ఇండియా కొన్సిలు 

వైళమే రద్దు కావలయు ననుచు. 

బంజాబున నయాధ్యం బళ్చిమో తర రాష్ట్ర 
— లు 

ముల శానననభలు వలయు ననుచు 

నిచ్చటి వృ తనంఖ్య పాచ్చించి యఖిలకా 

సనసదన్సులను బెంచవలె ననుచు. 

దత్సదస్సులు (పభుత్వపు. జర్యలను గూర్చి 

(ప్రశ్నించు నధికృతి వలయు ననుచు 
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An 

Au 

నధిక సంఖ్యాకు లగువారి యననుకూల 

భావములును “కామన్సు” నభానివేది 

తవ్యములుగా విచారణార్థ మువనభయుు 

వలయు ననుచు. దిర్మానముల్ (వాయబడియె. bl 

ఐ.సి యస్ వరీకలు |విటనందు నిందు 

నొక్కాతటి జరిపించుటయు6 దదుచితము 

వయనుపరిమితిపెంపును పరిఢవిల్లె 

తిమ్మ నౌ నొక తీరుమానమ్మునందు. ర్ 

ఆ॥వె నేటి భూమిపన్ను నేటి పరిస్టితుల్ 
దుర్భరములు గాన దొరతనమ్ము 

వైనికవ్యయమ్ము నమథిక మొనరింవ 

వలనువడదు తాను వలచినట్లు, ర్లి 

చ! దిగుమతిపన్ను చెంచియు విధించియు రాబడివన్ను దానికిల౯ా 

దగ రనుకొన్న కొల్వును పొనర్భు పొనర్పని కొంతమంది, కె 
చ్చుగం బరిఖర్చు తస్ప దగుచో నపుడే నలువకావలెలా, బుణ 

మృుగుటిచి గేట్ (బటన్ '' [వభుత పూచివడ౯ాలె భారతస్థి తిన్ . 

శా॥ బర్భాల భారతభూమిలో గలుపు ట(ప్రాళస్య మౌ, తప్పదో 

కర్మం వియ్యది సింవాళం బటుల నౌగాతన్ ! దదాయోజనా 

ధర్మం, బందలి "పెద్ద "వేలు నని తత్సంస్థానమధ్యమ్మునన్ 

దిర్మానమ్ము లిటుల్ కృతమ్ము, లిక నుంజెన్ రెండు 

మామూలుగా. ర్5 

ఆః వె సర్వముం (బదేశనభలకు. దెలువగ 

వలయునన్నదియును వచ్చునేట 

కాంటగెను జరుగు కలక తానగరి నన్న 

దియును, రెండు నివియు తీర్పు లవ్వి. 56 
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మః తడవెన్ జెన్నపురీమవోజననభాధ్యకుండు రంగయ్యనా 
యుడు పాలింవునవంవుల౯, సతులశింతో విద్య నేర్పించి మా 

ర్పిడి సంఘమ్యున. చేగ( బల్కె_ ““మలకారీ్, వ్వేనవంఘాధినా 

థుడు వందించె ఫిరోజిషా యతిథిసందోవామ్ము నాంగ్రావ్తతన్ . 

శక _ న్యాపతినుబ్బారావు మ 

వో(పజ్హాడు వీరరాఘవాచార్యుడు పి 

ళ్ళీ చెద 'కేశవాఖ్యుడు' 

బావుల! యనిపించినా రుపన్యాసములన్ . 58 

fu సార్ధకాఖ్యుడు “గంగా ప్రసా దవర్శ'' 

యిక మత్యమ్మువి నువన్యాస మిచ్చె 

నపుడు మాటాజెను “బెనర్జి' యయ్యలార ! 

నేటి తీర్ళానములు (బిటన్ విన్నయవియ. 59 

సీ [కొత్తపన్నులు వేయకుడు దొరల్! |కుంగి నా 
మిప్పటిశే, ఇణామ మేర్చు మరల 

పన్నులు వేయుచో. బాటింపుడీ కృషి. 

కోరి జమీందార్ల నుజ్జగించి 

ఉప్పుపన్ను పరిగి నొగి నలుబదిళశాత 

మింక లై నెన్సు వ న్నేలనండి! 
మూగవారినిగ మమ్మున్ జేసి బరు వెత్త | 
పరు వళ! మీకు, మాసొరము వినుచు 

గః (పాతినిధ్యమ్ము కలుగ నాష్ట్రనురణవ్య 

యమ్ము తప్పించుకొనియుండమా! తమ గరు 

వంబు నిలబెట్టుకో 6 "వేయు వ్యయము నెల్ల 

తమ౩ భరియింపవలం., బాడి దప్పవలదు 60 

ఆ॥వ్మె మీరు చేయుచున్న మె లేమొ కాని, పె 

నమ్మునుండి నివునందు( బడిన 

యు మయొనదండి। యన్మదీయస్థి తి 

రానురాను కంచె చేనుమేనె 61 



కొంగగెన్ ఖండము 

An 

ఆ॥వ॥ 

మా॥ 

An 

అనుచు “లాలు మోవానభఘోమషు” వినిచ “నిండి 

యన్ సొసైటి” తరఫున అండ నరిగి, వినియు 
చెవిటి కని (గుడ్డి యన్నట్లు వల గే. (బభుత 

యింత మొర వరివోసకోదంత మయ్య 

చెపి నిలుకట్టుకొని పో 

రవలదె! మన వాక్కు లొంద, వాల్ల భ్యముతో 
రవళించును కాం(_ సిక [ప 

తివత్సరము [పాతినిధ్యదిధితికొల కై. 

భరతధరణి భాగ్యభరితము తమచే న 

ని పత్మివిటనుజనుడు నిడు వచించు 

సొంపు లింపు లొలుక. జోద్యమ్ముగా( జెప్పు 

చూచినతనికన్న చూడనతడు 

అని మరియు బెనర్జీ యన్న తర్వాత చాచా 
వినిచె నిటులు “రిప్పన్ ” "పెద్ద వై సాయిపం కిన్ 
గుణమున, ననె నా వాక్కున్ విమర్శింపనేలా? 
పొనరువ౭ గని కృత్యంబున్ విమర్శింపు డంచుక. 

'దేళభాపూము[ ద్రణాళాసనమ్మును 

తుడిచెను “గాడ్ సను" తోడు గాగ 

సింహోసనాసీను. జేసె “మెనూోరధి 

పతిని, ముగించి నాఫ నురణమ్ము 
ఇం 

జననంఖ్యగణితమ్ము నలిపించి, “నిలృర్డు 

విలు” నె అ నను వెలడించె 
గ ఎ గ 

చిన పెద్దబడుల వపాచ్చిలం "వేసె, రూల్ఫుతో 

గరగించె నువ నై కరము కొంత 

మండలలో పమండలగో పిమండితముగ 

'దేళము౯ జేసి యెన్నికల్ తెలిపి (పజకు 
స్వపరిపాలనమున నొక సరణి. జూచె 

నలరు తెప్ప రిప్పను భారతాత్మసరసి. 
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An 

ద్వి 

Au 

An 

eli 

కార్శ్మిక్టులకు కర్మాగారకార్యక రణ 

కాలఘంటలు తగ్గించి (స్రీలు బ్రాలు 

రును కలివి నొంద జేసే, నుర్ములును మెటుపు 

లెలుగని ఘనమ్ము కురిసిన శులె నతడు. 

అట్టి రివునుడు న న్నాలకించియును 

కట్టడ యిటు జనగణతం|తసౌధి, 

“వాయిసాఫిండియా” యను పత్రిక నిట 

చవెలువరించితిం, దెల్ల వారలు వహించు 

నన్ని యధికారముల నొంద నగును నల్ల 

వారలకు నని మిక్కిలి పగటినాను. 

చేసితి.[బచారమును, నభల్ చేసితి నిట 

నటుల (బిటనుపురమ్ములయందు “బాను 

వై టు” నధ్యకునిగం చేసి, (ప్రతినమన్య 
గొవృగొప్పయాంగ్లుల నుతి కొప్పరించె. 

అందు నేన్సి నాకు “హిందుమాను” కథించె 

[విటనునందు నొక్కు విప్ప వమ్ము 
న్్, 

భారతీయకవవారి ఫప్ల్రవమ్ము లే 
లి అగా 

నంతవటకు మీకు నింతె యనుచు 

వందేమ్లాఢర్యం 

67 

68 

69 

70 

Ti 

చః నెవడును మేలునై మ రొక నిద్దము మే లను మాట నేడుని 
కుపువ మయి వచ్చె నిందు మనకున్ “డఫరిన్”దొర వచ్చి రివృను 
(పవరగుణస్థ లమ్మున(, గృ పారపకుండము వీని గుండెయున్ 

వెదుకగ నేల?యెశుదుటనే సభ యుండ మరొండు సాత్యుమున్. 

ఆచ! ఎవరును బాగు జేయగ శే! దురదృ్భష్ష్టభర వజన్ , భొనం 
గు వచన మిట్లు, నమ దయకోవిదులార! తదు _క్తి కగ్గమై 
న వడువు దోపరాదు న నాయకు లిందలు నుండ భారతీ 

,యవితతికార్యసాధనర స్యమ.దీముగ హ్య్యూము నుంఢగా. 78 
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శ॥  శేకిసల మధ్య మరియున్ 

వాకొనె నౌరోజి యెంతవాడో! వ్యూం, లో 

చాకొనిన యాత్మ భారత 

మై కళుకులు చిమ్ము దేహ మాంగ్లం బగుచున్, 74 

ఈ॥ నా కథితపూర్వసర్యమ 

వోకార్యములందు కివ్పనాచరణము జ్యో 
త్నాకలిత మౌన" హూ్య్యూంక్భొపి. 

రాకానిశ కాక యున్నం | జాంజలులారా! 75 

చః [తాగుడు మాన్పు శాసనము తత్ కణ కార్యము,కంవుగొట్టునో 
సీ! గపురంవు నీ యళ మువేకు వహించినచో న టంచు నెం 

తో! గదిమెన్ | బభుత్వమును వ్య్యూం, బరనోలయరీితి బాలళి 

జాగణనీయమౌచు( 'జెఅసాల పొనంగుట వీని యొ_్రిడిన్. 768 

శక ఎవంచుచు! బకులవై వ్యూూ్యూం 

నించు దయ య చెంతొ యెటుగ నేరద (వజ, త 

(త్చాంచ త్పదర్శ్భనవసతి 

కెంచిన చానమ్ము నెజుగు నిబువదివేల్ గా. 77 

శ&॥ తగాదు లెస్టినెంటుగవర్నరుగను సెక 
తురివదవి బోయె నంచు లిటను వచింప 

దృణము విసరివై చిన మానధనుడు వ్యూము 

చేవ నోకుమానే [వజాసేవ నితడు. 78 

“జి ఈ దివ్యజ్ఞాని యిచట. 

బాదుకొనంబోవు విప్లవము వసిక ఇన్ 

సాధించె న్యాయమార్గము 

నా దారియె నేడు కాంగెసాఖ్యన్ దనరున్ 79 

ఈ॥ రెండు |పతీచి (పాచియు సరిన్ దగు నంధ్యలయందు, నిళ్లు యై 
ర్లాండును నిండియా,యిపుడు గాడ్ స్టను చాని స్వరాజ్యపాలనొ 

మండితముం బొనర్పగ సమర్థత జూపియు దై వ మేలొ ద 

'వ్వుండగ[ దానునుం బదవి నుండడ తీరుపు వీగిపోవుటన్ + 80 



గః మనలం | జేమించు మిగుల గ్లాడ్ న్లను(పధాని 
యదను దొరికిన విడువక మొదటినుండి 
పార్ల మెంటున! జాన్ బై_)టు పండితుండు 
వాదు సలిచె భారతవై భవమ్ము( చెంప. BE 

చః అయిదిట మూడుపాళ్లు భరతావనివై( బడకుండ సంగర 

వ్యయ మబిసీనియార్థకృత మావెను, రాచరికంపుపిందులం 

దయిన కడిందిఖర్చు మన మచ్చుకొనం బని లేనటుల్ |బ్రిటన్ 
వయినినెమోవి, జాన్ |బయిటు, ఫొ నెటు చే నెనుకొంతసాయమున్ ల 

క॥ వెడ్డరుబర్నున్ కాటను 
విడ్డూరముగా వచిం[తు [బిటనేల్బడి యీ 
గడ్డను పాల్గొననీయమి 
నడ్డముదిరుగు కథ యనియు నా వుడు “ బాడ్డా' 88 

iy 

గీ ఇట్టి వీరును మరికొంద ఆఅీదృశాంగ్ర 

వర్యు, భిందు నీ డీ'*యను.వ్లైటు' వంటి 

మన బలంగ మాంగ్లోయిండియనులు తుటకో 

లండ గాగ దీరని కోర్కు. లుండునటవె! 84 

గీ పొట్టివా కైన మాబోంట్లం బొడుగువాఅం 
"జేయు నీ కాం[గెసు “మొగల్ సరాయిజంత” 

నంత యగుచు, డెబ్బదియిద్ద జైన పతిని 
ధు లొకరికి నూర్వు రగుచు అంపిలునుగాత ! 85 

గీ! “ఆ రదరువై జు” ననెడి కా జంతరీప 

మును జడధి వోలె న్యాయమున్ ముంవెం గొన్ని 
చట్టము లకారణమ్ముగ నెట్లివారి 

నేని చెఅబట్టునవి సవరింపబడుత! 86 

ద్విః అని నవురోజీ సభాత్జకు నిజవ 

చనఘనసారచందనచర్చ నలివె, 81 
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ఇ అఆద్యో క్రి పభుళ క్తి యంత్యమున మాటాడెన్ సభేకుండు,నం 
నచ్యాదోనిధిలో భళీనుడితెరల్ చా శ, (పభుత్వం లిడెన్ 
విద్యావై ద్యవిశాలళాలలును 3 ల్వేలున్ దపాలాలు కొ 

న్నుద్యోగాల్ మనకు,న్ని దానముగ6 "జేయున్ సర్వదానమ్ములన్ .. 

Au విద్య వికసించినకొలది, వివిధభౌతి 

కములు నుకములు విస్తరించి మనుకొలది 

'రాజకీయపురోగమ నౌజసికము 

గజగజమ్ముగ వేయు నంగ మన జనము, 89 

ఇా॥ ఐరోపాపరిపాలనావిధి స్వకీయం బౌట కాశింతు లె 

వ్వారున్ , వీరల వేరుతీరుగ( దలంపన్ రాద యాం గ్లేయులున్ 

శారస్ఫారవిభా వభావభర రాజ్య (శీ, మవోదృళ్య కా 

వ్యారంభమ్మున( బాాతధారణము తప్పా?భారత | శేణికిన్ ॥ 90 

క జనులారా! యిప్పటి కివి 

మన కాం గెస్ స్థాపనమున మహితాశయముల్ 

కొనకోని 'నెలలం బం( డెం 

ట నఖిలసం ఉమముల బడాయించుటలున్. 91 

మః నలుపోకల్ విడి చేశభాగ్యక్ళతిభావక్రీకు లై లోకు లే 
కలసత్స[గవు లై. పరస్పరము శంకల్ దక్కి యత్యావు లై_ 
కులమున్ జాతి (పదేశమున్ మతము విజ్ఞాం డజ్జు డన్ దృష్టియున్ 
కలతల్ దేనటు లొక్కతల్లికొడుకుల్ గా |థాజిలన్ కేయుటల్ క్లీ 

చః చదువరు లైన చేశజననంవాతి సంఘసమస్య లన్నిటన్ 
బదునుగ6 జర్చ చేసి వినుపన్ విని సాధికృత్మిపచారసం 
వదల సమాజ మభ్యుదయవంతము నేతలు విశ్వభారతీ 
వ్యృాదయమహోత్సవమ్మునకు నిం|గానుకాం గెను కై నధర్శముల్ _ 

క॥  కలకరాలో మరలన్ 
కలసీకొనుద మనుచు బలికి ళదలెను బోన 
రి, లపనలథ్మీసంధృత 

నళినన్నయనంబుగా జనంబున్ గదలెన్. 94 

14) 
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కొలకళాలో నది యొక 
యల లేని తటాక మెనయు నా|కమ, మచటన్ 
గల పరమవాంననినద ము 

పులకితులన్ జేయు (శవణపుణ్యము జనమున్ , 
ఆ॥వె। చేశ నంటు టది యచేతనచేతనా 

కో 

శ్! 

ధానమే, [వబోధమే నిజో కి, 
కుండలినిగ నగు నఖండభారతశకి_ 

 కొతడు రామక్ళన్ల[వతివరుండు, 

వ జన్నస్మృ తి'ే గా 

క్ర జన్మ తరించు గతికి నీళ్ళరవీ జా 
(భాజిమ్ణమనస్థితికిన్ 
భాజనము నరుండు తద్హ్భృణాపాత్రుం డె. 

థై ర్యదానదమాదయాద్యఖలగుణన 

మన్వితం బైన సత్యము మాడి నలరు 
- శివరుయుతు డష్టమమవార్షి చిరయశస్వి 
/| రామక్ళష్ణ్టపరమవాంస యా మఠమున. 

ఎందజొ దర్శనకాంకులు 
నం దణును న రేం ద్రముఖ్యు లంకేవానుల్ 
డెందము వీనులు నొక మై 
విందునం బాలుగొన మెల్ల వినిచె నత డిటుల్ 
తానె (బవ్మాం బన్గుచు నాత్మ పూనుకొను స్వ 
తంతవేళ. దోవవు స్వల్పతరళరుచులు 
తమమునం దన్నియున్లు నవ్వె తారకలు, క 
నంబడునె యవ్వ తవనోదయంబు గాగ. 



పరమహంస ఖండము 

గః అట్టి యీ తత్వవిభవంబు నాాశయింవ 

నెన్ని మార్షంబులో! తుద కన్ని యొకు 

నీర పానీయ మన్న. “వాసో య టన్న 

(ద్రవ్య మొక్కకు, యన్న యిద్దలును నొకౌు. 

అ 'వె॥ గడ్డగట్టి నీరు ఖరక రాంళువుకల్మి 

జాలువాణినట్లు సత్వహీన 

మౌొచు మొద్దు వాణీనట్టి మోఠముకాంఠ 

కట్ట దాటి పొరలు జ్ఞ్లానకలన, 

Au అన్వతం| త్రభావమ్భున నటమటించు 

జీవుడా! మాయ ఛేదించి నీవు నిన్ను 
ఇెలిసికో! (బవ్మా మీవు, పొల్చునది యొక శ 
యంశె, (పక్కాసున్నల కీడు నదియ విలువ. 
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9 

మః ఒక యాకారము లేద యగ్ని,కది యెన్నోరంగులన్ దోచు( గాం 
తి కరాళం బగు వేళ,నన్లై యిదియే తీ రంచు వా[కువ్వ నే 
రికి శక్యం బగు (బవ్యామున్ గుజిచి, తీం|డించున్ యథాభావనా 
తక రూవంబున రూపులేనిదియు, నాత్మ(శ్రీలు కండో! [వజల్ ! 

ఆక్షవి॥। ఉన్న యునికి తెలియు టన్నదె జ్ఞానము 

తెలిసి మనల గన్న దివ్యమాత 

కాళి యనుచు నామెకై దీక నెలయుశు 

భక్తి క రాయు విధిపాలనంబు. 

ఉ॥ జ్ఞానము భక్తి కర్భయుతి సాగవలెన్ సుమి! ఐకమక్యళో 

భానిరవద్య మీ |త్రికము,భారతి లత్మీయు నాదిశ_క్రియున్ 
దా నగు కాళికాంబను నదా భజియించుటలో నిబద్ద మై 

11 

బోనము వోలె సిద్ద మగు మోశము జాతికి, వేడి రెంటికిన్. 19 

గిజ  భక్తికిని జ్ఞానమున కెంతపాటి దవ్వొ 
యత్నమునకు విజయంబున కంతె దవ్వు 

బంధమునకు ముక్తికి మన భావ మొక్కకు 

కారణము, భగద్దీత శరణ మండి! 18 
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క్ర॥ శెరచావ విప్పి వేగన్ 

దరణి నడపి పార మొందు తరుణం బయ్యెన్ 

భరతఆావనిజను లారా! 

మెఅయుడు! మాతాదయానమీరము వీశెన్. 

వందేమాతర ౮ 

14 

మః ఆనుచుండిన్ విని యాంగ్ల్గమానననుతుం డందొక్కారుం డన్వవాం 
బును తద్గోస్టికి వచ్చి శ్యాస్ర్రవచనంబున్ గా ద టం చాడువా 
డనభఘా! నమ్మితి నేను గీత ననగా నా స్వామి చాలుండు వో 

లె నెజా నవ్వుచు బూలవాన నుడి వర్షించెన్న రేం చేతు డై ,15 

Ar ఎంత విదా ధికుం డైన నేమి నేడు 
భారతునకు తం[తభావంబు లేదు 

చాకలింటి బ లమూట చాయ వీని 

యాత్మ ను ద(,పాచ్యభావాతిశయము. 

మః భగవద్గీతను మెచ్చె హూణబుధు జెవ్వండో, యచేవల్కు నొ 
ప్పగంజెప్పెన్ మన కీత, డం తె, యువక | పచ్చన్న వాచస్పతీ! 
పొగడ న్నేరడ స్వీయదేళ్యగరిమంబుం భారతీయుండు తా 

16 

నుగం దాం జిల్కగ దోయి!పంజరమునందున్ స్వామియన్నట్లనున్ = 

అ॥వె॥ అనుచు నగవు నావె,నపరదిశను చూచి 

నంతే నభకు( బల్కై నతడు మతము 

లేక మైన చేమి!యెవరి మతమ్మున 

వారు మనుకు జాతివై భవంబు. 

గీ! కాళికాదేవి యందటి కన్నతల్లి 
యామెరూ వమ్ములో మన మరయవలయు 
క్రీస్తును మవామ్మదును సర్వవన్తువులను 
ఆవుచంటిలో నున్నవి యన్ని రుచులు. 

గః మాధవుడు మానవులియందు మనును, దాన 
మానవులకు చేసిన సేవ మాధవుండు 
తనే చేసిన యట్లు కై కొనును, (వజకు 

సేవ సేయుడు పేదలు చెంగలింవ. 

18 

ig 

20: 
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Au భరత ఖండ మనెడి యింట. బరగు వార 

మందఅము నన్నదమ్ముల మాథ్యులార! 

లేదు భేదమ్మునకు రూపు, లీదతనము 

లేని యటు లెల్ల రకు 'నెల్ల రమును కాపు, 21 

ఈ॥ విన్న నరేం(దుడు కొంతగ 
విన్నదనము( జాసి నిండు విద్యను నేర్వ 
న్వన్నెగొనెడు విద్యార్థి వ 

లె న్నివటిల రామక్ళక్షు డి ట్లనె మరియున్ . 22 

An జగముగా నీళ్వరుండు దర్శన మొసంగ 

నాకు సీళ్వరు. జూపు మన్నా డొకండు 

అద్యతన మీ నరేందు గల్లారుణంబు 

నురమువె (గల డరయు నీళ్వరుని లోన, 28 

ఈ ద్వైతము నదై (తంబును 

ద్ర్వైతార్రేేశంబు నై మతంబు | తివిధముల్ 
దైైతంబు భక్షి, యదెయ 
ద్వైతం బాశ్మానుభూతితాత్సర్యమునన్. 24 

గీ మతము జాతీయతామూలమం[త మయ్యు 
నన్యమతముల వారితో నై కమత్య 
మొప్పు నప్పుడె యనాని గొప్పతనము 
తత్వ మేకత్వ మిదియ భిన్నత్వ మందు, 26 

చ| పురువుల మే మటంచు. దలపోయగ. బుర్వులె యౌను జాతి, కే 

నరులము మే మ టంచు( బెలుచన్ దల యెొత్తగ జాతి కేసరి 
న్ఫురితమె యొను, మానసమె పో! యెటు చేసిన మితులార।యం 
దఅకు నిరుత్సుకత్వమె |వధానము శతువు,దాని గెల్వుడీ! 26 

ఉ॥ పోరున నీ నివానమును ముట్టడివే నెను కీడు, | పృశయా 

ఖ్యారథ మెక్కి. భక్తి యను కార్ముక మెక్కి డీ కాళికాంభికా 

స్య్ఫారతరాఖిధానశిత బాణపరంపర నేసి ముక్తిం 7. 

కోర! యసిన్ దళింవ నసి కొప్పును జ్హానమవోయుధోజ్ఞ్వలా! 287 
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ఆఃవె॥ అని యువన్యనించి యలనెః బరమవాంన 

యెల్ల శిష్యు లువచరించుచుండి 

ర_స్తమించు కాల మైనది హేళికి 
లోకనాటకమున( జికటి తెర. 25 

ఆ॥వె॥ః గగన మా[కమించి గర్జించె "మేఘము 

దుర్భరంబు నేనగ్గుతొండమంత 

ధార గురియ మొనసె సారించి మేఘము 

చేర వాంన లపుడె శ్వేతగిరికి 1 

సీ! తొంగిచూడగ వచ్చి నింగి. జాక్కలు కొన్ని 
మబ్బు లడ్డుకొనంగ మాయమ య్య 

కాటుకకన్నీరు. గా ర్చి గగనలత్మీ 

నిసి యది వానర్మగసన మేమొ 

రుంరూనిలమ్మున( జకిత యె గగ్గోలు 

వడెం జేయునది లేక (పకృ తిమాత 

తరువులు పులుగులు తమతమ యులివుతో 

నొండొంటి నూటడించుకొనుచుండ 

An నా[ళమస్థనాగమవోశయా దిశిష్య 

గణముముఖమున నెత్తురు కణము లేదు 
నెంత 'యెగసనదోసిన నేమి వత్తి 
దివమునకు మూడవజాము తేజ మిడద 80 

"An ఒకరి కొక రభిముఖముగా నుండి పరమ 
వొంసయు నశేందుడును ధ్యానమందు మునిగి 
కనులు తెబుచిరి, గురువు శిష్యు నొడ లంటి 

ధనముగోలోోయినతని చందమ్ము శెలివె 1 

కా॥వి తఈాండవకేళికానిలయ మె విచ్చిన్న భేదంబు నం 

విదో గమ్మున మాయ ముక్క లయిపో విద్యోతన[ఖవ్మా మై 
విచా లోళరవాస్యబోధనక ళావిస్తారభాండార మై 
సదో జాతమొకో! నరేం|దుమయి యా చా ర్యాంగుళీన్సృష్టిమై. 
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మ॥ గణనాతీతసువర్ణ నూననురథి|కామ్యన్న వోద్యానవీ 
ధిని బాధించెను పన్నుగట్టు మని, సాధించెన్ బృవాచ్భానురా 

ఢను బోధార్థక విశ్శజిత్సవనకుండంబందు (శ్రీమన్న లేం 

దనిశాం తో జ్ఞ్వలమానసంబు గురుస మాట్భ క్రి పాత మ్మునళా 88 

ను॥ సకలం బై మతశ్శానస్త్ర విద్య మతికాసారాబ్దప[తంపు డో 

లిక యో 7 నాలిక నానరీంచిన దవహవో! లీలా పవావాంబు పో 

లిక లే దెందును పల్కుాలికకు, లేలే! తండి! యుట్టూత లే 

యిక లోకమ్మున కంచు వాని ననినశ్తు కాళికాపాంగముల్ లిక 

An వైరు వెంచి వండించెడి బయు నించి 
వానకారు వెన్నెలకారువలన. బొందు 

వీడుకోలు తన్మరమున. జూడనయ్యె 

పరమవాంసన రేం దసంభాషణమున 8b. 

గి; అనెనశేం (దుడు పులకితు డపఘన మిది 

యమృతభాగ్య మయ్యెను నీ దయ్ మవోత్మ! 

'యెన్నొ యానందగోళము లితనిలో, ది 
విక్రముడు మానవుం డౌట విదిత మయ్యె, 86 

గీ ఇంత శకి నీలో నుండ నెట్లు నీవు 

తట్టుకొని యేమి లేని యతండు వోలె 

నిన్ని నా ళ్లుంటివి వశిష్షవన్ని రూఢః 

యితరుడో భోరుకొలువడే యెల్లజగము, BT 

క॥ నీవు సము దంబవయా! 

నే వాగును పొర్షిపోవు నీ శక్తి యిటన్ 
నా వినిచె గురుం డటులే 

కావలె నని, వటుకులవకాండుడు పలికెన్. 88 

గీ॥  విశ్వరూవంబు దర్శించె వేడ్క తీర 
దాని పొంది వీభత్సు జే మౌనొ శాని 
'రామక్ళన్లః: యో! సార్ధకనామ। నీదు 

దివ్యబలమును నిన్ను పొందించికొనవె! 80 
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చ! అన విని మందవోనమున నచ్చగులాబులు కుష్పటోసి యో "= 
యి! నరుడ నీ కొనంగినది నేను పునర్గ )వాణమ్ము "నేతశా! 

మును తన యొద్ద నర్జునుడు పొల్చడ తాం జనువేళ, నిప్పుడో 
తన కడ నుండె, నాతనికి చా నయి కృష్ణు డొనంగె సర్వమున్, 

కః నిను వెదకి వట్టుకొంటిని 

నిను వెళ్ళినవాని. గాళినే ఆ మ్మంటిన్ 

నిను గాయనగంధర్వుని 

వినుచు మధురభత్యుములను వృథ యివి యంటిన్. - 41 

శ॥ నీ చేవద త్తరవమున / 
నాడౌరనీ పాంచజన్యనాదము నిండెళా 

"మాదింవదొ యీ భారత 

మీదృకృం ఖరవబుద్ద మిద్దజయం బై. 49 

శీ॥ _నిర్వికల్పనమాధిని నీవు పొంద నే 

రాదు, పొందిన నీదు స్వార్ధంబె పండు 

(పజల _ోయము లెండు, నీ వనెడి మట్టి 

చెట్టునీడ న్న శేంద! కాండీంచె జనము, 48 

శ॥ ఈ నా ఛాతుల పోషణ ఖ్ 

నీనుండియ జరుగుగాక! నిర్విఘ్నముగా 
నో! నా తనయాయితులా 
రా! నేడాదిగ నశేందు డన్నియు మీకు౯, శక 

శీ అని నరేం[దు ఛ్యాతులం చెలి చననెచనియె " 
(బివ్మారం | ధ మార్గమున బరమవాంస 

యచటివార ల|శువులకు వాదు వెట్టి 

గురుని గుణనంకీర్తన జరిపినారు, కీర్ 

ఇక! నొారాయణలరూవ ! ఓయి! జగదేకోద్దారాకా |! రామళ్ళ 

ఫా! నీ లేనిది యా|శ్రమాన దినమం చౌ నంధకారమ్మునన్ 

మా నేత్రమ్ములు (గుడ్డి వైన వని దై న్య&ీణ రావమ్ముతో 
దూనుల్ నాడు న రేం దముఖ్యులు, వురిన్ దూలించె నంతావముల్. 
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-ఆఃవెః పూచివూచి కాచికాచి రసాలంబు 

పీడుగుపాటువలన నుడిగినటుల 

నిలను పీడ రామక ఎప్త్రపరమవాంన 

యని జెనర్జిముఖ్యజనము పొగిలె, 47 

_మ॥ పురి సంతాపనభాంతమందున జనంబుల్ రామక్ళప్ల్య[పసం 
గరతుల్ వెళ్ళిడి వేళ నీయెడం బళాంతం వైన చోటన్ డినెం 
బరులోంగాం|గెను మూడునాళ్ళుజరుగున్ ,భావ్యంబు మీరాకనాన్ 

సరె యన్నాడు బెనర్జితో హితులు పోత్సాహింపదేవేం[దుడున్.కీరి 

ఉ॥ భారతమందు 'నెల్లెడలం బంటిన సంఘము అెన్నుకొన్న యే 
నూరు సదన్యులన్ గలిగి నూతన రేఖల కంకురార్పణం 
బై రమణీయ వాక్యరచి తాం గ్రము కాం[గెసు పొల్చి హంననం 

భోగరురవంబు పూలు చలికోతయు నొప్పు నరోవరం బనన్. 48 

-శా॥వి కృంబును నన్మదీయ వివదద్దిన్ సేతు వౌ పాలనం 
ఐబ. వారము నౌనొకో! గుబుతు మృగ్యంబంచు నావ్వోనసం 

ఘూ కుండు (శవి[పియంబు వినిచెన్ “రాశేం|దలాల్శ్మె[త'యీో 

మధ్య గొందజు రాష్ట్ర్రపాలురు (వజామంతవ్యు లె రంచునున్ 

శా॥ ధాటి జెప్పెను తత్సభాధిపతి చాదాభాయినౌరోజి యే 
మాటల్ కూడవు నంఘనంస్కరణ సంబంధమ్ము ఖీ కొల్వునన్ 
మాటాడకా దగు రాజ్యపాలనమునన్ మార్చుల్ , (పజావాధ లు 

భ్రాటింపన్ దగు నంచు గోపికి కిరఃకపంబు ళోఖింపగా. 61 

వ్ వె_త్తన మీరు పిల్ల లకు( బెద్దలు బాల్యమునందు., బెద్ద లై 

'యెత్తటిం బిల్ల లిమ్మనిన నేచక వారల కింటివె_త్తనం 
'బెత్తుట పాడి, భారతులు పెద్దలు చేడు, తదియ రాజ్యపుం 

'బె_త్తన మెల్లవారి కిడుడీ! దొర! లంచు బెనర్జి యొల్లి డెక్. ర్జి 

శః  ఫాలము చందనతిలక 

స్టే లము, మాననము సంకలితహిందూనవి 

ద్యాలయము, “మదన మోవాన 

మాలవ్యా” మాట కారిమానిక మనియిన్ 58 
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fu 

వాజేవోతేర్ ఆ 

వినక 'యెవనికినిం బన్ను వేయ రాదు 

యిదియ మొదటి నిబంధనం వింగిఖీవు 

వారి మనరాజకీయపు బై బులందు 

భారతీయుల యొడ నిది వనికిరాదొ! రక్ 

ఉః మూకులు కారు భారతులు పూర్యమురీతి, స్వకష్టనిష్టుర 

(పాకటభామణాభిరతు, లల్లయు తగ్గరు తెల్లవారికిన్ 

మోకరిలంగ 'నెట్ట్లబడు ముప్పున కోర్వక నేడు కాం|గనున్ 

"వేకొని చాటుచుండి, రిక కేకురు వారల హక్కు వారికిన్: 56 

vu 

వీ! 

As 

ఆని మాలవ్యా వలకన్ 

జనమున కిడ శ స్త్రశితణము రాజ్యము రా 

జా నిదే కాచుకొనుట విం | 

చెను రాజూ రామపాలసింవోఖ్యుండున్ . ర్? 

పబదియేండ్ల "రాజీ |కమపాలనం 

బును హెచ్చుగా మెచ్చుకొనుచు నొకటి 

యొకవూట- దిను దైన్య మొదవెం బెకు్కుూర కంచు | 

చారి ద్యఖండనార్థంబు నొకటి - 

జను లన్నుకోనువారి శానననభల6 జొ 

ప్పింపగా( (బభుతను వేడు టొకటి 

(విటనులో నిటను నొక్కులు తతి. బెద్దప 
రీతలు జరుప నర్జియు నొకటి 

భారతీయుల స్వచ్చందభటుల. "బేసి 

(వభుత వారి తోడా టొంది వజలు టొకటి - 

వచ్చు చేరోలగము చెన్న వట్టణమున | 
నన్న దొకటి తీర్మానములందుం గలవు 55 

ఉక చెన్నులు రాశిపోసినది చెన్న పురీసభవేది, యాటునూ 

ర్లున్నర |ప్రాతినిధ్యమునం |భోది సదస్యుల సంఖ్య ళోఖిలెన్ 
నిన్నటి |ప్రాతలే యుతికి నేడు ధృతమ్ములు వోలె, దీర్చులున్ 

మున్నిటి [వాతలే పరితమ.ల్ పునరాలిఖితమ్ము లయ్యెడన్. 59 
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An హిందువులు ముస్టిములును యూ శేషియనులు 

(వతినిధులు గాగ. జార్శీలు _వబలగోష్టి 

వాల్ ప్పుతవాస్వదీర్హాల వ్యాకరణము 

వాను పగ, చానల శేమి! యర్ధ మొకౌు. 60 

చ॥ ఒక చతురంతయానమున నొద్దిక యి ట్లయి వచ్చి గోషివే 

దికపయి కెక్కెచేమొ! భరశేందిర, పౌరనమూవాపాణివా 

ణికలిత శబ్ద మబ్దసరణిన్ గొన, వార్షము వర్ష మౌచు నా 

యకజనబావాుళ | వవచనౌభఘము దృశ్యము తా|మపర్ణి యె. 61 

క్ర॥ “బదరుద్దీనుతయా ల్లీ” 

సదస్పతి వచించె రాణి చాటినటులు వెన్ 

బదవులు భారతజనులకు 

ను దొరుకవలె నై న్యమందునున్ ద్వర ననుచున్. 62 

చ॥ మన చెల్లించెడి వన్నుతో. |బభుత బర్మాన్ మున్షై,రప్యాచమూ 

జనిత తాసము నెక్టైం గాని, మన యీ నై కింవరానట్టి లే 

మిని పోగొచ్బనె? మిక్కిఠించె, నిది యేమీ! పన్నులం బెంచు పొ 

లన మంచున్ మరికొంత వాకొనియె మాలవ్యా బలవ్యావ్భాతిన్ 

ఇా॥ ఆ శాలమ్మున వై రులే, యిపుడు రష్యా ఆయుధా లిచ్చెట 

ర్కీకిన్ స్వాశయ మౌచు. బోరుటకు,ళ(స్త్రిన్ జేయు మీ దేశము 

న్నీ శాం దోడు [వభుత్వమా!యని వచించెన్ 'శంకరన్నాయి,రా" 

శేకన్ వేరు. [బజాత్మ డాయరు,యళ శ్రీ వెన్నెలల్ కాయరున్..- 

ఊఉ"! అందటలోన నార నను నాతడు నేర్పరి, న్యాయవాది, (ప 

స్యందితకీ_ర్ర, భారతజనాదృతపద్ధతివ_ర్షి, యాంగ్లు, డ 
పాన్ థు 6 ౧ 

ళ”ందడు తన్ను బైటంబడ నొల్లని |దోహినిగా స్వజాతి య 

న్నన్, దనువంతయున్ 'జెవిగ నై విను జడి తదీయవాదమున్.. 
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సీః 

నః 

Au 

Ar 

యద్దేళ మేలినన్ దబ్దేశపౌరుల 

శకెచ్చు భాగస్వామ్య మీచ్చుకొఅకు 

దోనమ్ములను (వేళ్లతో లెక్కపెట్టి ది 
దించ బిగ్గరగ వాదించుకొ అకు 

నొక జాతి మరొక జాతికి చాస్య మిడి దాని 

నదుముట తగ దని గదుముకొలకు 

రిక్షవేనెడి మొదల్ కతిని విననిచో 

ముదురుమాటలతోడ నెదురుకొ ఆకు 

మనిసి కున్న వాక్కుల గూర్చి వినుచుకొలుకు. 

(బజకు నీతి నపాకరింతు, జితిరీతి 

వ్యాకరింతు, విరుదమ్ముగ స్వీకరింతు 

(దోహి యను శబ్దమును 'తెల్లదొరలనుండి 

అని “ఎ "రేనార్టను” 

వినిచిన నిశమున నాబువే లజచేతుల్ 

నినదించు దు నిమునము 

లును దద్ద సదన్సులోగిలి యొల్లన్ . 

భారతావనిలో నాంగ్లపాలన ము 

సాగుటో సాగకుండుటో చర్చ చేసి 

"లేల్బవలనినవార లా దేశజనమె 

యనెడు గ్రాడ్ స్టన్ (వక టనంబు వినువంబడియె, 

లుకుటీరపరి |శమల్ బలియుకొటకు 
౧ంతొ సాం కేతికజ్జాన మెచ్చుకొ ఆకు 

నికత్వా వ్రికొఅకు. దీర్భ్మానము వినం 

బయ విచ్యాలయములు కావలె న టంచు, 

సత్సరము అయ్యి నేబది వత్సరములు 
రాణి యేల నాయమకు€ జిరాయు వగుత! 

వచ్చు నభ యలవోజాదవ ర్తి యగుత! 

యని వరించి సభాంతమందు నొక నేత 

వందేమాతరేం 

66 

68 

69 

70 
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గీ చేని యజమానునకు సాగునేయువాడు 

కట్టువిడిధాన్యమును.( బోలె కార్యదర్శి 

కాంగెనున నైన నిర్ణయనసం[గవాంబు 

నేటనేట వై [సాయి కందింపవలయు 71 

కో భారతజాతీయ సభను 

కోరిన వె [సాయి యేల కోరితి ననుకోన్ 

జేరెను చెన్నపురీనభ 

సారము నాలుగవ సభకు శతవిఘ్నములున్. 72 

మః చెజువుల్ చాగొనరించుటో బడుల హౌచ్చింపించుటో వై ద్యమె 

చ్చిణ నదించుటొ రోడ్లు వెంచుటొ బెనర్టీలున్ జటర్టీలు నా 

యరులున్ లాయరు అట్టి కోరికలు లే కస్తాోలు దస్తా) లొనం 

గరి మా కందు, రిరేమి!కాంగె సనియెన్ వై (సాయి హ్యూం 

నూరితో. 78 

కో॥ అనుకొన్న దొకటి, నేటికి 

మునుకొన్నది తద్విరుద్దముగ మ రొకటి, చం 

దన మనుచు చెట్టు "వెంచగం 

గనువళ్లును పర్పములకు. గందువ యగుచున్. 74 

గ ఏమొ యనుకొంటి,గనుగొంటి నిపుడు నీ [వ 

వర్తనముగూడ, కాం[గెను వరళువుగ స 

మర్గ మగుచున్న దయ్య!నీ యంటుకలిమి 

నటవి యానేమొ! యిచ్చటి |బటిషు[వభథుత. 75 

కః హ్య్యూమూ! దూరాలోచన 

మేమొ దురాలోచనముగ నెదిరెన్, జీవల్ 

సోమించుమును'పె కాం| గెసు6 

(థామింతు నటంచు నతడు వలఠిశెన్ మరియున్, 78 
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గ! వ్యూ మపుడు మీ రనియంత యేమి లేదు 
కాం|గనున రాజభ క్తికి కఆవు రాదు 

నెవ్వరే నొక "రవ్వుజే నింతొయంతొ 

బెట్టు పల్కిన నదియు నెబ్బెట్లు కాదు, 77 

గః ఓయి! డఫరిన్ మవోశయా! యుజ్వ్వలతర 
భావమాధ్వీకు శేశయా! భారతీయ 

సఖులు గాడ్ స్టన్ ముఖులయా! యుద|గజాతి 

యిండియా, చెనకకుమయా! యిట్లు చెప్పె. 78 

గీ తావు మననున నమరనభావమునకు 

దొరికినటు “లలపహాీబాదోపురమునందు 

దొరికె నెట్లొ కాంగ్రైాసునకు, దృుష్పుచార 
మతిగమించి |చేకకుల నంఖ్య దుగుణించి. 79 

మః నభ కేతెంచెడి తత్సహాయకులచే జామీ నొనంగంబడెన్ 
(బభుతోద్యోగుల,కట్టు నై |ప్రతినిధుల్ పం[జెండునూ ర్సైరి, వీ 
తభయుం డు క్తియుకిరయుండు బహువిద్యాధిక్యతామూ_ర్రి యు 

ద్రభటన్ఫూ ర్తి యొకండు వేదికకు సంధానించె నూత్న త్వమున్. 

ల ఆయన లాలాలజపతి 

రాయాఖ్యుడు, యువకుల మగరాయి, దయానం 

దీయమత ముతీయన నం 

దియ( రసాలంబు భారతీయబలంబున్, 81 

An దేళభక్రియు మతభ_క్తి లేజులుగం ద 

దాత్మళకట మభ్యుదయపథాభిముఖము 

(వజకు కాసననభలోన( (వాతినిధ్య 

ముండితీరవలె నని తదు క్రివిధము 82 

An విద్యను పరి శమము గూర్చి గద్యము లొక 

వూట యె నుపన్యాసములు | వదర్శ 

నములు న జకుగన్వలె ననె లజవతి 

రాయి నా ది జరిగె నట్ల (పతినభను 88 
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మ॥ అనువాదమ్మున కా[ళయం విడ కువన్యాసమ్ము లాంగ్ధమ్ములో 
ననె యా నందజివిం (బభుత్వమునక్రై, నట్టొందు చానన్ జనం 
బున జ్ఞానం "బెద్ లేక యుద్యమ జయంబు ల్లేవొ యంచున్ వచిం 

చును తా వాచన ముర్దులో లజపతీం[ద్రుం డి శైగల్ మెచ్చగా. 84 

An “జార్జియూ” లనె6 (బసిజె.టు సమనుసమను 

వన్నుగా శతకోటిరూవ్యమ ల మన మొ 
సంగుచున్నను శ దయె, సంస్థలందు( 

(చాతినిధ్యము మనకు జితం బ టంచు, 85 

ఉ॥ ఇందుననుండి లండనున కే7డి ఛభ్యాతులు (పాతినిధ్యపున్ 

సందడి బిట్టు సేయవలె నందు, నిటన్ లవ మేని మాటలా 
డన్ దగ దం[డు, వారలె యటన్ దమనె నివిమర్శ్భనంబు మెం 
డున్దొని విందు, చీకటివెలుంగుల మొత్తము లాంగ్లచి _త్తముల్. 

గః పడుపువృ్తిని | తాగుడున్ గడపవలయు 

(వభుత యనియు, ను సల్ మాన్లు (పతిఘటించు 

తీరు మానమ్మునకు సంస్థ దూర మనియు 

నిర్ణ యము లివి కల్యాణధూర్నయ ములు 87 

t= డిఫ ౭ పోవుచు సమితిన్ 

డఫరిన్ వై (సాయి (దోవానద్దం బనె,స 

చ్చిఫ యిద్ది, ధన్యవాదము 

లు ఫుల్రములు వాని కిడె, 'నెలుం గిటు లొదవెన్. 88 

Au జరుగు బొంబాయి నాగామినభ య టంచు. 

చెలువంబడె న యచ్చట( (దిదినయుతము 

కాం| 7 నలర దత్తా య కాంతి యనగ. 

బదియుందొమ్మిదినూ ర్ల శిమ్యగణ మొప్ప. B9 

ఆ॥వె॥ తోడుచున్నకొలది తోయ మూఆెడి భంగి( 
గో ర్కె తీర్చ మరియు. గోశ్కె పుట్టు 
వీని. దీర్చ నేల విను గేల యని దూర 
ముంజె నాయకునకు నోడి |వభుత 9( 



పీ 

fu 

As 

క్॥ 

గః 

కోలావాలమ్మును కోరు నొకడు, దాని 

వోలావాలమ్ముగా నరయు నొకడు 

ఒకడు అాధకుడు పాలకవర్గమునకు, బో 

ధకుడు తన్మతి మార్చం దలచి యొకడు 

| కాంతికర్త యొక, డొకడు సంఘసంస్కర్త 

త్యాగి యొకడు, (వేమభాగి యొకడు 

(పజలో నొకడు పల్కుబడి మిన్న తనభాష. 

[దిభుతలో నటుల తద్భావ. నొకడు 

నొకడు చాలగంగాధరుం డొనరు. దిలక 

వంళ్యుడు, మరొక్కరుండు గోపాలకృష్షు 
డలరు గోఖ లేవంళ్యుడు, లలితనుతులు 

భరతబననికి భృతమవోపురువజనికి. 

వారు వచ్చిరి, నార్జను వచ్చె సభకు 
(విటనురాజ్యనమజ్యావరిష్టనభ్యు 

కైన “చాన్లైను వాడ్హా” “యు నరుగుదెంచె 

శేగురెంచి రెందణ్ె నాయకేం[దు లందు, 

ఆ సభకు వచ్చె లాలా 

జీ సంవృ తబవాునహోరుచి  వతినిధి, (బా 
డ్రాసంభాషణమునఊ గడు 

భాసిలె, నంతకును. దిలకు వరిచితు డగుటన్, 

రిలకునాత్మ నాక్మీయత దృశ మగుచు 
నిద్ద మగు నద్దమున రూపు కొన్న 
తీరు గాగ లపపతిళాయి తృ వడి యె. 
ఐరగు నీటుల నాదర భావం బ ౦గ. 

అజవతి తలచెను గో 
రజనీపతి రాజకీయ తిన టంచున్ 
బుజములు కొలిసియు లియె 
గుజుమామిడివండుచెలి గెటబలె నిరువురన్. 

వందెమాతర+ 

(2 

9% 

98* 

94- 

రగ 
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చః (ప్రజల వాదంతరన్ జిగి చొర న్నెటి “ర్విలియం వెడర్బ్చరన్ 

నుజనుడు తత్సభావిభుడు, నూటికి నెక్కురు దొడ్డ వార లాం 

గ్రజనపదంబునన్ భరతఖండహితుల్ గల, రట్టి రేల్బడిన్ 
బుజీగతిమేవడిన్ సలువ నెంతు రనెన్, మరి యెంతొ వాళొోసనేెన్. 

గీ తెచ్చినాడు సందేశము, మెచ్చినాడు 
'ద్వాదళసవా (సకరతాళ వాదములకు 

ఘనుడు చార్లెను(బ్రాడ్డా తనను పతి సభ 

కుచ్చపదముల( 'దెలుప వా|కుచ్చినాడు. 97 

మధ్యాః॥ రాజ్యాంగ సంన్మ-రణములు రణములు కాని రణాములు 

రజ్యద్దళరణ మనిశకరణముగ సాగినన్ దక్క 

పూజ్యులార! సమకూరవు, [పపూర్వభారతరణమందు 

సజ్య మిష్వాన మపుడు, [పసజ్య మువన్యాన మివుడు, 98. 

వసం॥ ఈ రీతి వాచకము లెవ్యరిచేత( దొ లన్ 
|కారంభముల్ బిరుదు వారికి (దోహి యంచున్ 

గారన్ (బవాసమున6 గాంతురు గాక నిదదన్ 

వారల్ (వభుత్వవ్భాది వారక జాగరూరకుల్ 99 

క॥ అని (చాడా యన్నాడో 
రణించెం గేకినలు తిలక (ప్రారబ్దము లై. 
జనమున, ఫిరోజిషా రణ 

ననిరోధిగ వూతినంభఘనాయకు డాడెైన్ 100 

క్ (పథమగురు “వనిబి సెంటు*కు. 

[పథితుడు | బాడ్తామనస్వి భారత వాంఛా 

వృథుసౌగంధ్యము లండన్ 

పృథివి. గురియునతడు వినిచె నిటులన్ మరియు౯. 101 

ఆ॥వె॥ వారి భావ వారి భావ మాచం|దతా 

రకము నాకుపచ్చరంగు గలవి 

కై ల దెంతనేపు సత్యనిరోధస 
మర్గము? గడె, గంట, యర్ణదిన ము, 102 

15) 
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An 

Au 

వందేమాతరం స్త 

చై_లునాల్లుగోడల మధ్య సత్యళ_ి 
విద్యుదు [దేకనంవృ క్రి వెలుగుచుండి 
సకలభువననంచాలననం [భమముగ 

నురవడించును వెలువలి కురికినవుడు, 

(వజలలోన జన్మించితి |బజలు నన్ను 
నమ్మిరి, (పజలకొజ ౩ (ప్రాణము లిడెద 
ని మృ దాళయానర్థ్థ్యరత్నమ నై పుట్ట 
చేల! భారతనాయక వ్యాదయఖనిని, 

108 

104 

మధ్యా॥అనుచు (క్రాడ్లా వల్క- మంద మైన నేమి వాసితంబు బెన 

Au 

గ్ 

A 

శ వెళ 

లను తాకివచ్చెను, ఏనుతిరసితంబు కడు నమందంబు 
తనయది మఠలివంతుగా మొదలువెన అజపతి దీని 
తనువు ముదంబునకు. గల దనిపించె నాటి యా స్థాని, 

కోషుడును |కీను కల్పితులే య టన్న లు ప జాలి 

నా్హకా[గణ్కి యోటమిన్ గన్సిం గొనక 
యెన్నికల కెర్ళిసార్లో జయించు'దొక్ర 

నిలచినటి (బాడ్గా వెండి పలికినాడు. ర్న! య 

సభ్య సంఖ్య (పజానంఖ్యనన్ని హితము 

వయను నిండ నిరువదియొక' వత్సరములు 

పురుషు లెన్ను కోవలయు సభ్యులను శాన 
ననభ, కిది మాట, యదియ బాట శుభ మగును. 

తమ ని యోజకవగ్గాల తరఫున నెవ 
చెన్ను కొనబడుదురొ వారె యెన్నికొం|దు 
"కేం (దనభ్యుల నిది రాజకీయభావి 

భారతముబండి వోట్లసిబ్బంది నిండి. 

విల్లు నే |వవేళచెళైదం బోగనే 
పార్షమెంటునందు (భాతలార! 

. చీనిగురిచి, యెందు చేనియు విజయంబు 
య. 

హేతువాదమున లభించు ననియు. 

105 - 

106 

107 : 

108. 

109. 
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Al జనులచే నెన్ను కొనబడు సగమునంఖ్య 
నభ్యులందు శాసననభన్ జనమె కాక 
(వభుతయును ధనదుర్వ్య్యయత్వమ్ము. బాసి 
బాగువడు నని నార్లను పలికినాడు, 110 

ఇక్ ఓడ్డోలగమ: దు [బజల 
గొడ్డములన్ చెలిపి తిలకు గోళ్లే నార్టన్ 
గడ్డుకొనినమెమి. బలికిరి 
గిడ్డంగులు రాజనీతికికా వారి నుడుల్. 111 

చః మరియున్ వాకొని గోఖలే (వభుత నంభావించి యీ భారతో 
రర రాజ్జీ కృ తశాననం బమలుసల్నన్ చాన నౌ లాభముల్ 
'నరిపోవున్ గద! యట్లు సల్పమిని విశ్వాసంబు నిశ్వానమున్ 
బుఅివెన్, బాలనవతపాతములు పాపాలంచు ఖండించుచున్. 

యు ఆనవో యోద్యమళూరు డౌ నెవనికే నాధారభూతుండుగా 
నెనగన్ వచ్చును గోఖలే, తెలియ నాశ! భావ్యముల నానిలో పస ళంకింపగరాదు వాదము మితం బైనన్ ,వసంతంబు కా 
దొ! సదా గీష్టము కారణం బదియు. గాదో! వార్టుక క్రీలకున్,! 18 

ఊ॥ శాననగోష్టి కెన్ను కొను నభ్యులలో సమసంఖ్య మీరు మే 
మై నను టొవ్వు నంచు దుఅకయ్య యొకం డన దీనిలో మత 
న్యానము లేల నందఅము నంద మేలున కౌదు మోయి! భా 
యో! నుఖదాయి! యంచు నయిదేజుల నేలదునీడు వాకొచన్.114 

An చేని నార్జను వాడా కథించి రద్ది 
నిండుతీర్మాన మయ్యె, 'దాని గొని సీమ 
కేగి తన్శవోసభలో న వాదింవంజేసి 
నెగుటకు( గొంద జేగుట నిర్ణయంబు. 115 

ui కాల|_గెనునకు వలయు గా ర్యాలయము, దీని 
కోతులు పోవణాదు లేవు మీర 
ధనము వలయు, నివి తదాస్థాననిర్లీత 
ములు, యథాతథ. బు పూర్వఫణితి. 116 
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గీ! నవ్వి భేవని చప్పట్లు సవ్వడింప( 
జేసి సభ యువన్యానను (శ్రీ నిగూర్చి 
తెరలు తెరలుగ స్వముదంబు తేటపటశచె 
నని ఫిరోజిషామెర్యాన్ మెవాత వచించె. 

గః అతని యధ్యతతనె కాం (గెను (తిదినంబు 
మలుసనజేడాదిం గల్కటాపురిం దనశ్శె 
నగమునకా మూడు పూలు నే, డాబు కాయ 
లెన్నడో! చిల్కలుగ. సభ్యు లెదురుచూడ, 

గ॥ దొరతనము వేల్పురతన, మాచరితశుభము 
స్వల్ప, మాచరణీయ మనల మనుచు 
నిడుగొ! ఆహ్వాననంఘాధిపుడును భణద 

ఖీషువున్ *మనో మోపహానఘోషు” నిలచి, 

క॥ అడుగో! “లాల్ మోవానఘో 

మడు”, బోనీ బెనర్జి సుస్థులు, గో శే 
విడినెను, వాఛభా తృ ప్తిన్ స్ట 
దడి నెను, బహునాయకులు ముదాదాయకులున్. i129 

క్ ఒక రిద్ద "రెవరొ అంతియ . 
'మొకమున్ జూవర (పజామూవామునకు నా 
యకులు (వజలు శా సననమి 

తికి నభ్యర్గు లను వంచు తెగులు ద చె 

మధ్యాః తనదు టోపీ కిరీటముగం దనరు బొంబాయిరా జనగ 

మననీయజీవిశభోగమవాత ఫిరోజిషామెవాత . 
ఘనతమన్యాయవాదుల నొకడు ఘనకీర్తులం దొకడు _ = 
జన ముర్వి నేలినన్ దాని ఛత్రము బిటి మను 'నతడు,' 1 

చః ధృతియుతు డ్యగవక్త యత జెందలొ తెల్లదునీలు విద్యతో 
కృత[కమశితణం బెపుడొ యేల్బడి నప్పుడు ప్రాతినిధ్యనం.. 
భృత మగు భారత (పజ హిశేం|ద! యనన్ విని పార్లమెంటు మీ. 
స్థితి కిపుడే ననర్హ్శముగదే! |బిటనం దటులై నచో ననెన్, 128 
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శ॥ జొంబాయీోపురపాలకనం 

భఘందబున కొ భవన పాంగణంబందు నిషి 

ద్దం బెవని విగవాంబిన్ 

శంబసమాజ్ఞుడు ఫిరోజిపో కాసించెన్, 124 

ఉ॥ ఆయుధళాసనమ్మునకు నడ్డుగ నిల్చి ఫిరోజిషా [బిటన్ 
(శ్రీయుతపాలనమ్ముకు శీర్ష ము వంతుము, తద్వినీతి వి 
ద్యాయతి నామతింతుము "చా, యిట నట్లని యాంగ్లు వాక్షు G 

నో యవి భారతీయములునున్ దగ పోరక్ యుండ మే మనెన్. 

శా॥ ఎంతే. జక్కాగ నేలిన౯ా దొనగు నుంతే నుండదో! చెండదో! 

వంతం బూనిన భారతం బడిదముం బట్టించుచుచో. దన్ను, క 

న్నంతం బయ్యుడి కాటు శే లని భళీ! ఆంగ్ల వథభుత్వంబు మేల్ 

చింతన్ జేసెను శ(స్త్రశాననము, వాచించెన్ “దిల్ గోష్టిలో. 126 

A॥1 ఒక్కపుడు వీర లొకవం క్రి నున్నశేమి 
యిరువురి తలంపు అెప్పుడు నెదురునెదురు 

పలికెను ఫిరోజిపూ రాజభ క్రి చేళ 
భ_క్రి యిరు పార్గ్వములుగ నౌ భ[దులారా! 127 

చ॥ (వజలది యెన యీ సభనవాము కరోరమొ యింత యన్న వా 

రు( జలువ లింత [కమ్మి యిది (పోచునొ దేళము నన్నవారు బల్ 
గజిబిజివారు, |దోవాము దలంపక వోన్యము లెక్స_ సేయ కొ 
క్కుజిగిందన రెనొక్కబిగిగాం_గెనురాజు ప్రజల్ [పసేవ్యు లై .128 

చ॥ అనియెః [బధాని భారతమునందు, (బజాపరిపాలనమ్ముు లే 

దని, కల దద్ది (గామవిషయం జొకనా డని మూదలించెం ద 

జ్ఞైనమణియొక్క- డాతనికి(, జాలదొ, యున్నటి కేనిరాక త 

కుునొ!యిది యెల్లెడన్ మనకు(, గొంచియు. నేల్బడికిక తప్పునే 

An (కీన్తు సౌజన్యపోమణార్జి | శమవడియె 
'నెంళొ, నేడు [బాడ్డా శమ మంత వడియె 
నన్మదుద్దరణమున క్రై, యందణము క 

తజ్జులము వానికి, ఫలంబు దై వికొంబు. 180 
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Au ఏక విధకష్ట సుఖభు కి, యేకదేళ 
పంచభూతానుభూతి, జీవించంజూల 
మొకరి ముఖము నొకరు చూడక, కఖవందు 
కాలమందు నొక్క ళు తుటికోలును మనము, I8E 

వనంత॥ రాకుండుతకా! బిదవ కాల, మ దెట్టిదేనీ 
యేకత్వ మెత్తి “యెవరెన్టు”కు భారతీయ 
శ్లోకము మెత్తి దెసగోడల కన్నివాక్కుల్ ల 
చేకొందుగాత! వడి వేదఖో రానధీతుల్, 192 

మధ్యా! అంద ఆకాంగ్లోయిండి యనుల నజ్ఞాను లనుకొనరాద్లు 
కొందటికేనియున్ బెలియకుండునే! చా రుండవలనీ 
నందాల నేల భారత మ టంచును, చేతులు కలుపు 
చుందుగాత! యిక పార్గ్వమున నుండి వారలు మనతోడ, 1) 

మం!ద్వి॥ బాగు బా గని తన్ను బలనుగా నెన్ను 
జనుల కా కృతనీతి యనియొ నీ రీతి, 184 

మ॥ మన మాసించిన యెన్ని కల్ శిఖరసంభావ్యన్భలా! కావు, లో 
ననుమానం బుదయింప! 'జేసినది లండన్ గోష్టి కీ తీరు రే 
పు నిదానంబు స్వరాజ్యపృచ్చ్ళ కని, యీ బుద్దిన్ గదే! యద్ది శా 
దనుచుండెన్ సలవో (వభుత్వమున కీయన్ జాలు నీ మ్యాతమున్, 

మధ్యా॥ మననుగుతిచి పాలకులకు నమునకన్న జాగుగ( జెప్పె 
మును మెకాలే” (వజ కోరి మొనసిరో చారి గృ తార్గు 
లను బాలనమునందు. చేశ ల? కాదు మనజాతి కది 
వినుతి కౌ ఖ్యాతియే కాదు, వీశ్వవతికిం (బీతియు నని. 104 

గీ! ఆ మవోపండితుని వాక్య మది (వభాత 
కీరణ మైనది, వెల్లుగా కురక యున్నె? 
యద్యతనభారతమునాట కాద్యరంగ 
మున దెర యెగయుచున్నది కనుగొనుండు. 187 
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పుప్సి॥ అని మరియు ఫిరోజిషూ వచించెన్ 
మన మలర న్నవరత్నమాలికం బై 
జనమున౧ బదునాల్లువేల చేతుల్ 
ధ్వనితము అయ్యను తాళవాదరకి న్ 188 

ఆగ॥వె। భరతభూమి నేడు బహుకాననము, తుపా 

కులు వలయును పెద్దపులుల6 గొట్ట 

నాయుధముల చట్ట మడ్డు రాకూడ ద 

టంచు. దిలకు వలి నౌ ననంగ 189 

సీీ _వంగదేశమునందు వలె నెల్లెడల భూమి 
పన్ను మాణిక యుండవల న టంచు. 

ననుబంధముగ లఅండనందు( గాం (ను (పతి 

నిధిశతంబు జరుగు నిక న టంచు 

నౌరోజిమున్న గువారు భారతవాంఛ 
పార్ల మెంటుకు( చెల్చ్పవలె న టంచు 

తనదు నుద్యోగులు చనరాదు కాంగైైనసు 

కనుట యేల్కడి నసభ్యత య టంచు 

గీ నాంగ్ల దేళ్య కాడా దినవాయకులకు 

'నెన్నియొ కృతజ్ఞత ల టంచు నెల్ల నేత 
లొప్పినవి తీరుమానమ్ము లోలగమున 

పూర్వనిర్ణ యపారంబు పూర్తి గాగ, 140 

ఖా గంధా నేకపఘీంకృతిన్ మనునమన్ గాం। “స్పృనప్వ్పాకమా 

నందాచార్యుని" యాధిపత్యమున, నాం జ్యోతి బంగారుసి 

మ్మెన్ దీపించిన నిండు నత్యమున(, బ _ న్నాగపూరందు ఖా 

డాన్ దై_వం విలంబాపినాడని మొదల్ ౦భించి చింతించియున్. 

మధ్యాః మితవాద మతివాద మొకట మేకొని రాజీపడినవి 

కృతరూపము తదియమే రసించు నాచార్యు వాచనము 

మతివివాంగమరోచనము మందన్వభావమోచనము 

సతత జాతీయళాననలసన్నానసాభి మేచనము 148 
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చః సశె యని యంటి( దప్ప దయి, చాలని! వాడను గద్దె నుంటి, నే 

జరివెడి దేమి కద్దు? తొలినంగతి మద్దను లుండి రిందుం ద 

మ్[త్రులా త్సరణి మనీపి.( గాను, మలిసంగతియో! (పజలార! 

ర! రహితకర్ణ మేల్చడి వరంవరగా మన మెన్ని చెప్పినన్, 148 
(2c) 

గీ! శెల్లవాడు కలెకరో నల్ల వాడు 

నగును బిల్లుకలె రు, తగడొ! యిటు లి 

తండు న్వచ్చంద నికత్యమున శేని 

యతడు నై నిక మునకు నర్హు డగుచు. 

గ్! అత్మ వేణు నంగ వేలు, నశ్లై పాల 

నంబు వేలు పాలకుల వర్గంబు వేలు 

నిట్ట వర్గము మార్చున "దురు చూచె 

(బిజి వసంతమ్మునకు శిళిరస్టు లటులు 

కో॥ ఆనందాచారుండు నము 

డైనా డానందవర్దనాచార్యునితో 

ళా నన్వర్థాఖ్యుడు (పజ 

లోనన్ ధ్వనిం గొలిపి, మరియు లోతుగ. బలిశెన్. 

మధ్యా॥ ఈ | పతీతస్వార్థబోధు లీ |బిటన్న్యాయసిద్దాంత 
సు పసీద్దవిరోధు లెల్ల శూరశిఖామణు లగుచు 

రీవచరిత మౌ భరత దేశము రకించువార 

లా! తపు విడదెరు చెడి లాగి, యవమతియు నేగి. 

గీ తేనెలో నూనె కలిసిన తీరు గాదె 

పాలనమ్మున భే దభావమ్ముకలిమి 

తర్క్యమును మించు దె వపిదాంతమునకు 
a ది 

నిది విరుద్దము, వాదయమే యిందు సాతి 

శ॥ ఏవో, వూ్య్యూం భారతమును 

సేవించినయంత యువరు సేవింవర, త 

చ్భావశిశువు కాం|7ను, నే 

డీ విదురుని విని దొరల్ సుఖింతురుగొతన్ । 

144 

145 

146 

t4T 

148 

149 
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-ఉ॥ ఈ యది రాజళబ్దసమమే తుదినిన్ గురు వై (పజాఖ్య మా 
ప్యాయము శబ్ద, మంతరము లన్నిటినిన్ సెలయేళ్ళ నేలుతీ 
ఎ. యిమిడించికొన్నదిసుమా' యిదె జాతి యనంగ నొప్పు, జా 
తీయము దీని యాత్మరుచి! తెన్లున జా_స్తిగ తీయ మీయచే. 150 

క జాతి యన నెటులు |వజయో 

జాతీయత యనగ గాంగ సటు లై. భరత 
జ్యా తుఅగలిగొను పను లె 

న్నో తెజగుల చేయు నొక్కు టొక్కాటిగ నొగిన్. 161 

మ॥ ఇపుడు కాం|గానున శే డేండ్లు, నెన్నొ చిన్నవి వాక్కు లొందె 

ను (పథుకద్భప్టిలో(బడెను, నూట రొకరి వెని నొకరు 

నచెవుడొ బలె నిరువెందెగలు నేడు కారాల్ మిరియాలు 
విపరీతములు లే కిది ఫలవి_స్థృతి గను పరీతముగ, 152 

ఈ॥ వాక్కులు వ్యాంకుచెక్కులుగ నప్పటికప్పుడు చేతికందవో 
యిక్కడి పాలనాసమితియిం గ్లిషువారలు ధిక్కరించినన్ 
దక్కినవారు భారతజనాభ్యుదయంబు [వతంబుగా6 [గియన్ 
మికి,-లునాడు, రచ్చం |బజ చేతలు [కిక్కిజియించునాడునున్. 

చ ఆలునునూర్ల యేబదిగు రందటు సభ్యులు పార్లమెంటులో 

భారతరత కై దివికి. బంపిరి భారతలేఖ దేవుడే 

తీరువ రంచు6 చా మరయు తీరిక లేదని, సాతీజార్జియూ 

లీరిత మిద్ది, కేతలకు నెన్నొ పథా, లివి చేత లాగునే! 154 

ఆ॥వెః చేతబట్టి (బిటిషు జెండాను భారత 

నేత లెల్ల లండనీయరా జ్య 

సమ్తిభవనమెదుట జరిగింపవలయు గాం 

(గను ననిరి మన యచటి సవాదయులు 155 

ఉ॥ లండనుపోక య ట్లునిచి లగ్గు మరింత వచింతు, చేరిక 

మండిత మీ సమజ్య? |వజమండలికై కద' రాజకీయ ము 
ద్దండము తెల్పుచున్ జనరపదమ్ములం బోదము, వారలిట్లు చే 

యుం డన నశ్లై సేయుద, మి దొక్క"బు మార్గము అత్యుసిద్దికై . 
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ఉక అన్నిటికన్న మిన్న వినుడా తనుచి త్తధన|తిదార న 

సృృన్నవగంగ పొంగగం (బజార్ధము భారతముం బొనర్చి వి 

ళ్వోన్న తనత్సలమ్మును యళోవిభవమ్మున నాళశీనసం 

పన్నుల మౌద, మీ స్థితికి. చాత్రులు నేతలు భావిపాలకుల్. 157 

5కఈ॥  వినిచె నిటులు తెలుగువడాల్ 

ననిచి జన మయోమయాననం బగు కాం|7స్ 

తనె సువర్థాననముగ 

ఘను డగు వీని నధిపతిగం గలుగుట ననియెన్ 158 

కః నీను విని మఅచఛితి నారో 

జి ననెన్ లజవతిబుధుండు, చెనసెద నిక నీ 

పనుపున నాచార్యా! నే 

మునుపటి తిలకుండ( గాను. పో, తిల కనియిన్, 169 

అల్నా॥ నై నికుల కళాశాలలను నెలకొల్పి 

వీనిలో. దరిఫీ తిడి యిచటివారి( 

(వాణితులం కేయవలె( [బభుత్యం బుద్యోగ 

చానమున నని తరకటించెను తిలకు 180 

ఉ॥ వచ్చిననేతలందలివి బాచనమ.ల్ తొలినుండి యేటనున్ 
వచ్చుచునున్న యంళముల వె నివె, శాసనగొప్పి యెన్నికల్ 
(కచ్చుకొనంగ నై రిషునఖాన్వితసర్వ | బిటన్ హితుల్ మదిన్ 
విచ్చి శ్రమింవరే! యను నిర్ణయ మొక్కటి నవ్య మన్నిటన్. 

క బోనర్తీ యధ్యతత 

'నైనది తరువాతి కాం|7 నలవోబాద౯ా 

మానితుల జారి యూన్ ము 

ఖ్యానేకుల మృతులం బొగడి యధివతి నొడివెన్, 162 

మం॥ద్వి॥ ఇతరులు కారు మేమే చాధితులము 

రవ్వంత మము వినరాదొ య టన్న 

వినము మీ మాటలు వినుగు పుట్టించు 

నను రాచరికము నే మనవలినండి 



వరవవాంస ఖండము 

An 

ఇా॥ కాలేజీ 'నెలకొల్చు ఖర్చు (పజదే కావచ్చు మాదాక రా 

నేలా? యన్నది నేడు రాచరిక, మిన్లై కే పనున్ మీ విలే 
జీలో విదంకు ఖర్చు మీదె యని, సాఇన్ జేయి, గద్దించి వ 

న్నో లా7న్,ముడిచెన్ జెయిన్,శుథములెన్నోవీ₹ సంభావ్యముల్ 

An 

యూరోపియనులు తోడో అసమ్మతులు 

వారు పొం డని, తోడు వారు రానపుడు 

మీ రెవ్వరో [పజమేలు మాయంత 

నేర రని [వభుత నేతల నణచు 

శాసననభల వి_స్తరణాముగూర్చి 

యాళించినటు చట్ట మైనది కాని 

దాని సంబంధము లౌ” నిబంధనము 

లౌ చెట్లూ వై (సాయి కవగత మగుత! 

వాక్కు. లాంగ్లుల కెన్నొ యన్ని యూ (వజకు 

దక్కెడుచాక యత్నము సాగున నేడు 

మన నవురోజి లండను పార్గ మెంటు 

నను నభ్యు డగుట విఘ్నము కొంత అగుట, 

(ప్రాథమిక విద్యలకె మేము వ్యయ మొనర్హు 
మున్నతము విద్య కేల) య టన్న |వ్రభుత 

పిన్నబిడను [ేమింతు. చెద్దచాని 
యె టి 

వైపు చూడ ననెడి తల్లిభాతి. గాదె! 

సంఘసంస్కరణమ్మును సాకు వెట్టి 

(వభుత మఅపింపం జూచును రాజకీయ 

సంస్కరణమును, బలమున సర్వరోగ 

ములు వారించుట తెలియని ములుచ యెవడు, 

ఆ॥వెః కలదొ దేళథ క్తి [కమళితణంబును 

జాతి యందరాని ఖ్యాతి లేదు 

పట్టుదల యనియిడి పాదులోన జతన 

మల్లె పూచు సమయ మావహిల్లె . 

లల 

168 

164 

166 

167 
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క్ర అర్జితకరతాళము భో 

నర్జియుపన్యాస మిటులు, నవరులు తిలకా 

ద్యూర్జితభాషలు గో ఖే 
స్టి తనుతివచనముల్ , విషయము లనవముల్ , 

శీ  ఎలయు. బంజాబునందు ముంగలి నభ యని 

(వకటితము గాగ వంగాదిరాష్ట్ర జనము 

మగిడి నిజళరణోన్నుఖ మయ్యె, రీత్ర 

మెక్కు వయ్య, నగ్నియు నెండ మక్కు వయ్య. 

గీ బీతునున్ సీతు నొక యింటి బిడ్డ లేమొ 

వణకుచున్న వి తనువులు వానివలన 

కాయములకు నదారోగ న కారణములు 

తగ్గుచున్నవి సు వభాతచరణములు 

క్ర అను వత్సరము డి నెంబరు 

న నిటుల నగు నా నదంబునన్ జాల్గొనుచుం 

(డి నరతిలకులును ేనరి 

కిన యగు వారలును దూరద్భష్టులు శిష్టుల్ , 

168 

169 

170 

171 
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An జానుగునకె కాక మదికి జాను వైన 

మదికె కాక వాదికి. [దోవ మధుర మైన 
కవన మెందు? సరవ్వతీభవనమందు 
ననగ కలకత్తాపట్టణమృునందు 1 

క్ల॥ దవనము్శుకన్న గొప్పది 

కవన మ్మిది వాడువాజక పరిమళించున్ 

సవనమ్ముకన్న గొప్పది 

కవన మిందు. గల జ్వాల కగ్గద యెపుడున్ లి 

మథ్వా॥ ఇన్ని సొగనులు దీని వని యువ్వడు నిర్ణయించినను 

కొన్నిగా వానిని. “జేయు గుణముగలది కవిత్వంబు 

ఆన్నిటన్ [బకృతికిం (బతిగ నదొక మవోశిల్పసృష్టి 
కన్నులులేనివానికిని. గనుపింపజషేయు విశ్వంబు. 

మథ్వా! కథ చెప్పు, వర్ణన చెప్పు కడకు వారాపతిక వలె 

పదుగురకును సందేశంబు పరమవాచ్యమ్ముగా 6 జెప్పు 

మెదలు కవిత్వంబు మెలుగు మేఘమునందు వలె, మెటు 

గుదివె యదే మర్మ మెటిగి కూర్చువాని రచనయందు. 4- 

క॥ _ గిలిగింతపెట్టు నొకపుడు 

చిలిపితనము చూపి వృాదయచిక్కణరుచి యె 

యొడ లేలు కవిత యొకపుడు 

పలుకులె గాని వసలేనివానిన్ విడచున్. ర్ 

అ॥వె॥ వై గచేసి తలపుసరిపల్కుబడి వెల్లి 

నిడని గడుసుదనము తొడరం బల్కి- 
తొడవు లొసనగి మేలునడతశకై సందేశ 
మిడగ కవిత విడదు పడతి వోలె, 6 
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మ॥ కావచ్చు కాకపోవచ్చు కవీ బుషిగా, మవోకవిగ 

కావచ్చునా మవోభణితి కవిత చెప్పినయంత? మతియుం 

గావలెను మపహోగుణాల కాణాచి, చేత మవాత్వ 

శివధి కాక వావాదుచేత మవోనేత యగునా? 7 

ద్వి॥ కలడు మహాకవి కల్కటాపురము 

న లలితుడు “రవీం[దనాథరాగోరు” 

క! ద్వివిధంబు రవము మధురము 

కవితామయ గానమయము కలవారలలో 

నెవడు నెవడు రారాజుగః? 

రహీం (దనాథుండు చి[తరచనాచణుడున్ 9 

Ar ఆ రవీందుని పద్య గయమయ కవిత 

మానవత్వనిరూవణా మ్నూ యకలిత 

అల శివాజ్యాదివర్గ నావళితెదేళ 

భక్తి మహి పిల్ల లదాక పరువులె శె. 10 

క॥ చవులిచ్చెను వండితులకు. 
చెవు లిచ్చెను దెనల కెల్ల చేతాకం లే. 

నవజీవన మిడె జాతికి 

రవీం[దు కవనంబు నువ్లులన్ మేల్కొలివెన్ il 

CTE నవ్యకవిరవీం[ద్రనాథరాకూరు ర్ర 

_ర్హవ్యబో ధివివిధరచనక లన 

నూదెం (గొ _త్తగాలి యూపిరితి త్రిలో 

మానవునకు జేయధానవునకు 12 

ఖ్! ఆత్మ శాంతినికేతన, మవసరమున, 

బలుకు [కాంతికి "జేశన, మలరువండ 

తాద్భశక వీం[ దునకు వై చెం దనది వెలిచి 

సాం[దసభలోన “బంకిముచం[ద” బాబు 18 
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శ కవన మన బద్య మే కొ 

దు వచనము నగున్ రసమ్ము దొరల, రస మనన్ 

వివళుగ6 బరితనొ |శోతనొ 

సవరుచు వాజ్నివిడభావసంగతియ సుమీ, 14 

చ।॥ [పతి రచనమ్ములో ధ్వనితభావము భారతభ క్రి యున్ స్వతం 
(తతకొల కైన శక్తియు దదార్దనసాధనయు క్రి యెకమ 

త్యాతరళజాతిగ క్తి వ్యాదయార్ణవ మౌ కవిశాకళాచమ 

త్య్భతి కల డై చటర్జికుల హీరయు బంకిముచం దు డొ ప్పెడిన్. 

EA) నన్యాను అతని పాతలు 

ధన్యానులు భార తస్వతం| తతకొజ్నకె 

ఆ న్య్యాయవాదిర చనా 

విన్యానమె వేటు, వేరు విధిశితణకున్. 18 

Au ఆధునికులై న జోగు లేడాది కొక్క 

సారి మూడుదివసమ్ములు స్థలము నూర్చి 

కూడి యాంగ్లుల ఛై వ్యము వేడుచుందు 

రదిగొ! యని కాం నున్ జాపి నత డొకనికి. 16a 

శ) “వందే మాతర” మను నొక 

నందేశధ్యననగీతి బాతును బంకిం 

చం|దుని యమరత్వమునకు 

"కేం దేకృత దేళ శార్యగీత మ దొకళశే 17 

ఆ ఆతా నెం దయ్యనొ పట్టథ|దుడు కృ తార్గం బా కళాశాల, త 

ద్భానోద్దర్గ ములో “నెపోలియను” వై భాషించి బంకింను రేం 
(చానీతనుతిమాలి కాభరణు రైనా జేనశేందుండు గ్ల 
ర్వాణీభామ( గవిత్వ మూ నత డౌరా! మల్లెపూదండగా 18 

చ॥ తను గృవామేధి.గ మను హితావళితో గృహి నౌట భారతో 

ర్వి నలమటించు బానిసల లెక్కను వెంచుటశేకదా: యనెన్ 
బనితు డవోో! నరేందుడు నృపావళితో నగు బేళదాసంమో 

చనమున మంతనంబు విరసం బయి “ఖే |తీ'ధరేం[దు నారనెన్ .19 
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మ॥ అత డే నొక్కడ నేమి సేనెద మవోత్సా! శ_క్తిమె న 

యుతునిన్ జేసెద నిన్ను శిమ్యుడను, నా దొక్కండు వి 

వతిలోక | పతిభాన్వితుండవు “వివేకానంద” నామమ శో 

జతురత్వమ్మున మేలుకొల్పవె పజన్ జాతీయతాబోద్ద 

గీ 

కః 

గీ! 

క్ 

క్! 

ఆ॥ వె॥ 

ఎల్లి సంస్థానపతులు కుందేళ్ళు నేడు 

కోట్ల (సజలందు పిరునున్ గూనొకరు 

పీటికిమందును విజీచి యం జేదవజను 

మెజీక సేయ స్వచ్భ్చందత మెజయు ననియి. 

మెచ్చె వివేకానందుడు 
విచ్చేనుమ ప్రకృతి, పృథివి విళదాళ వికీ 
ర్లోచ్చసుగంధము, పకులు 

హాచ్చించెను కోకిలాదు లింపితము ధ్వనిన్ 

మధురభబా బను నిష్టుని మనవి ననున 

రించిన *గచాధకుడు"”" రామక్ళుమ్హ డయ్యు 

నేను నక్స్తై తచ్చిష్యుడ నీవు గోరం 

'బేరుమార్పున, చాననౌ సార మెంత 

ఓయి! నరేం దా! యటు లే 

సేయుచునుంటి ననె స్వామి, చిలికించెను వా 

వ్యా! యని జే జెలనవ్వును 

పోయెను ఢిల్లీకి స్వామి పూజితపదు డై. 

వాని యువన్యాసధ్వని 

కూణితఘనగర్జనము సఘూర్థరరాజ 

స్టానముగ ఘ్యూరిలెన్ ఢి 

ల్రీ, నగరము లు_క్తినరసి లిల్లీ లయ్యెన్. 

“మిసినిపీ"కి లేదు, మిన్ను వాగునను లే 
దది “నయాగరా”కు ననఠి లేదు 

[పచురగురుకృపాసరద్వి వేకానంద 

వందనీయవా[కృవావారయము,. 

వందేమా * 

పి. లీ 

2 

2 

2% 

ది 

వ 

25. 

విర 
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నురవజున్ సభవారి వా యతిని గాంచులా [చావ మౌక్యస్థితిన్ 
స్ఫురిత[ప్రాక నసన్ని వేశమన నాభోగాత్మభాసాంచితున్ 
వరితః| పాంత విధూనయన్న యనళోభాజ్వాలి కామాలికున్. 

గ 

న్ 

సి 

ఆఅకవెః 

16) 

జాతీయత యను తీయని 

'నేతిమికాయి తొలి వండి నిఖిల పజకున్ 

కీతాచల మాదిగ నా 

చేతువు తత్పరమవాంసశిష్యుడు చెపెన్ 

హైందవమ వామ్మదీయన మైక మత్య 
కలన కేవలోవన్యానకథుడె కాక 

తుజకలింటి యతిథిగ స్వామి తుఅగలించఛి 

యొక “మవామ్మదానందు” శిష్క్యుగ వరించె. 

ఏ తమోరి పాకివాని చేతినుండి 

కోరి పూని వుుకాా పీల్చ, నారగించె 
నంటరానివా డనబడు నతని యింట 

నొ వివేకమూరి, జనుల కనియి నిటులు. 

ఎవరి దుస్థితికి వారే బాధ్యు, లింగ్లీషు 
వారు కారింక నెవ్వారు కారు 

మన (పజాసామాన్యమును కూడగట్టుకో య 

జాలని మనకు నై చ్యమ్ము వచ్చె 

మనవారిసే మన మరయ నీచులునుగా. 

బరులును మన నళ్లు యరయుచుం[దు 

లేడు మ్లేచ్చ్భుండును లేడు నన్పృశ్యుడు 
నరజాతి యిన యెల్లరము నొక్కు 

పలువిధములు 'దేశభాగ్యయత్నమ్ములు. 

నలుపునపుడు ఫలము తెలియబడదడు 

ఆక లైన వేళ నన్నమురుచి దప్పి 
చెలగ జలమురుచియు( చెలియనట్టుు. 

27 

28: 

29 

80 

81 
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ఉ॥ వేదలు నిమ్న జాతులు నవిద్యులు చెప్పులుకుట్టువారు మీ 

వీదుల నూడ్చుచారు (పభవించిరి వారును మీరు నెల్ల శే 

వందేమాళతగ- 

కోదరు లొక్క గడ్డపయి నొక్కా కు మాంసము నొక్కు ర_క్తమె 

మోదిలు డో! (పజల్ | నమముజ్జ్వలభావముతో శుభం బగున్ .కీకి 

“క 

క 

ఆ॥ వెః 

-ఆ| వ॥ 

నాక్టేదేళ (వజసుఖమే 

నాదు సుఖము, స్వర్గ మునకు నాజేశమురా! 

నా దేశము, భరతావని 

గాదిలికొడుకు నని పురువఘన! గర్జిలరా! 

(వతిమనుజానందు నున్నాడు, (పతిమయందు 

లేడు శివుడు, దీని నెజీంగి (పోడలార! 

మనుజు జే మనుజుని ళివు డని భజించి 

యిందు |నందు మవోదయం బందుకొనును. 

జాతిశుభోదయ మాత్మ 

స్వాతం [త్యము రెండు నివ్వి, య యుగ ళముకైె_ 

మీ తనువు ధారపోసి ధ 

'రాతలనత|త ములుగ రాణింపు డయా! 

దేశభక్తి యనగ దీనుల కైశ్వర్య 

థాను లర్థరాళి చాన ముసగి 

పుష్టేమంతులనుగ6 బొనరించి వారితో 

చేయికలిపి గమ్యసిద్ది. గనుట. 

కాబోకుడయ్య! [వజలా 

రా! బానిస లీరు దుర్చులతకు. [బకృతికిన్ 
కాబోకు డనా|శితులుగ 

మీ బలగంబునకు లేమి మిడుకు జనులకున్. 

భరతమాత కలల బంగారుగనులలో. 

బనులు సేయువారు బడుగువారు 

తదృలమ్ముకొఅకు ధనము నర్చ్పింపరా 

భారతీయ! త్యాగభారధుర్య! 

88 

84 

ర్ 

86 

87 
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మః అనమానత్యము సృష్టినైన దొక దేవాంబంటదె, తకెెల్ల మా 

నిసిచే మానిసి కైనదే, మొదటి డై. నిప్పచ్చర 'మ్మీ తెగన్ 
(గసియించెన్ భరతావనికా, |బజల ! త్యాగ [శేషము ల. మాజునృ 

ప్రి సృజింపన్ గల మీరు దై. న్యమును ఖండింపన్ మగల్ కండయో! 

చః అతడు మవోత్ము డన్న వృాదయము యదీయము వెన్న కము లౌ 

నతగులం జూచి, పుస్తకము లగ్నిని వేయుడి! విద్య యుండియుకా 

బతితులు వారు దీనులకు బానటకా రటు లుండ దీనళో 

ణితభృతు లైనవారు జననీవ్యధయతుుకృతుల్ పృథగ్గనుల్ .40 

శః  తినం దిండి కట్ట బట్టయు 

జనుల కొసగ లేని జాతి జూతియి! గొవ్పం 

దన మతిశయో క్తి కాదో! 

మన తాతల వెడియీవి మణుగుల్ మణుగుల్. 41 

ఉ॥ తీగలసా7? నెళ్లెడలం చెక్కిలి మాంద్యము భీతి, నాయకుల్ 

సాగిరి రెండు వాస్తములు సాచి భుజించుట చేన నన్న చ 

ర్చాగరిమమ్ముతో, కనెడి నజ్జను కన్నుల నీరు కాక కొ 

ఫీ గళితంబొ, రాయి వడి వేయగ( దాకెడి దవ్వె ముక్రికిన్ 42 

శా॥ అమ్మా! భారతి! నీ కుమారకులు శాస్తా ) ఖండపాండిత్యభాం 

డమ్ముల్ ,వీరికి స్ఫృశమున్ పళువులున్ బామాణముల్ ,మ ర్త్యునిం 

బొ మృ్మంతంతట నందు, రన్యమత మొందున్ గద్దె నుండుంగచా। 

య మ్మర్త్యుం డపు డౌను స్పృళ్యు, డెటు లి ప్రై నీకు మోతం 

బగున్? 48 

ఆ॥వె॥ ఓ! యథోజగతృహోదరులార! ఓ 

పతితులార! రండి! (భష్టులార' 

యనుచు. బిలిచి వరమవాంసశిష్టన్ వారిం 

గౌగిలింతు మనను గంతు లిడగ hy 
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చః తనువును దేళ మొక్కటియె, తాడితమో యొకయంగకంబు త 

క్కునవియు లెళ్ళ యున్న నొనగూడద యే వనిశేని చక్కగా 

దనువు, సమంబు గాక యెకచా! రుధిర[వసరంబు, దేశమున్ 

మొనయద యై యే తెగకు నొప్పి ఘటిల్లిన గమ్యసిద్ది కై 45 

ఉ॥ నెత్తురు పొంగులెత్తి గణనీయము జీవిత మూవాసేయు ధీ - 

= రో_త్తములార! కన్లొను డవో! యపరాశను విశ్వరూపమున్ 
(గొత్తగ నెట్టు జాతులు వురోగమనమ్మున. బైకొనెన్, తదం 

చ_త్తడిధుద్దుర| ప్రగ తిజన్మము సర్వసమత్వ మే నుడి! 46 

ఆఃవె॥ వెనుకచూపు వద్దు, వెనుక కడుగువేయ 

వద్దు (పియతమా _ప్రవాణులయ్యు 

ముందుచూపుతోడ ముందుకు ముందుకు 

నదర ధర [కమింపు డన్నలార; 4T 

ఆ॥వె॥ సాంఘీకముగC (బజకు6 తైతన్య మొదవ ను 

పన్యసించుచు నిటు బలు నగరుల 

నొ బుధానచందు డా«“వివేకానందు” 

డరయ 'నెంచెను పునహాపురమును. 46 

మం॥1ద్విః ఘననేత కాలగంగాధరతిలకు 

వలికిం బూనాపురీపరినరనమితి, 49 

క మితవాదుల మతి కి తణ 

మతుకుంబడకున్న నేమి! యట్టిరు తాబేల్ 

గతి మెదలిన నేమీ! మీ 

తతిలో నే నొకడ జయవదజ్టినులారా! ర్0' 

చ॥ విడుతునొ కార్యదర్శిపదవిన్ మితవాదుల తృప్తి కంతె, నే 
విడువను కాం[గెనున్ (, 1బజలు వేలకువేలుగ( జేరు డందు మా 

యెడదలతోడ మీ యెడద లేకమునేసి, స్వరాజ్యభు క్రి కా 
బెడ గగు నంస్థయే పసిడ్తివిస్తరి భారతమాతృదేవికిన్ . bl 
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Ar నే నుపాధ్యాయవృ త్తిని మాని వతి 
కనె నడపుటయునున్ లోవాకాచకర్మ 

నిలయముఖ్యపరి (శమనిరతి నొందు 

టయును మీ సేవకే గుణాఢ్యజనులార! ర్కీ 

చి హూ్యూందొర (వక టించె నొక కరప(త్ర 

'మెందటో కంటి రీ, రిటు లుండె నందు ర్లి 

ఆ॥వెః కలవు భూమిపన్ను కడు కృంగదీసిన 

వహృతవ్భాపీకులార! కృషికులార! 

తిరుగుబాటు సేసి తీర్చిదిద్దుకొనుండు 
మెలుగుచాట (పభుత మెడలు వంచి. క్త 

An భారతీయశార క విప్ప వమ్ము నణప 

పుడమి నున్న యె ద్రానికిన్ గడిమి లేదు 
మాకు నాయకు లవ? రని మీకు. జింత 

వలదు, సమయమె కొనివచ్చి నిలుపగలదు ర్ర్ 

గీ॥ ఎదురు తిరిగి వేల్ పోయిన నేమి! (బతుకు 

దురు జనంబు లవలు లతలు, రవళింవ 

కూరకుండి మపహావివత్ (కూరమునకు 

'నెల్లరును బలియగుకంచు నిదియె "లెస్స. ల్రి 

శ॥ చం|దిక చీకటి 'నెబుగదొ 

హూ్య్యూందొర మది నెనయు, వాని యు_క్తియిది [ప్రజా 

స్పందనశ_క్తి, యతని దీ 

నన్ (దుంప నొకండు లండనాస్టన్ గోలెన్, ర్ 

నీ॥ విత్తు లేదు గేవాముల విపత్తు దక్క 

పన్ను గొనుట తగ దీ యేట నన్న వినదు 

(వభుత, భూకంవమందు. దరంగిణీ[ప 

వృత్తి వలె నన్యపథము కాదేమొ! జనత, 58 



వ46 వందేమాతర 

నుధ్యా॥ మీతవాదులం దతివాది, మించెను నన్ను స్వరాజ్య 

కృతలతణ వ్యాసరచన నే ప్మాతికేయు డాగార్క 

రతడు నా వడి వూూ్య్య్యూమునుడి సమర్చించె నంఘనంస్క్కార 

మతి నన్ను విడెంగాక', వేడు మన కున్న దట్టిర తోడు. 59 

మ॥ తనరె న్నేటికి [భాతినిధ్యమున దాదాభాయినౌరోజి లం 

డను రాజ్యాంగసదస్సునందు, మన వాంఛల్ తీర యత్నించు నా 

యన, వేడెన్ జయసింవా డీ గతినె ము “న్నౌరంగ జేబున్ ' “శివా 

జి" నిమిత్తంబుగ,లీలువాబె, నదియే సిద్దమ్మొ' యీనాడునున్. 

మ॥ అయినన్ యూధవళక్రికన్న( గడు సావానమ్ము లౌ రెట్టు ళ 

_కియ యూధస్థ మవో! నర వకర ము|ద్రేకింప నదద్రీం[దమున్ 

దయనీయం బయితీరు, భారతపుగితన్ వాత యీ తీరు, మీ 

రయిజాహుళ్యము, వాయి యేకవచనం బై యో! (ప్రజా! 

అం డికన్ 6 

మధ్యాః బంగారుముల్లె నడుముకు బంధించికొని గ్రుడ్డివాడు 

పొంగుచు రామెశ్వరమ్ము పోవును కాళినుండి, యిది 

యంగీకృత చే.మవా_ర్త యాంగ్లపాలనమున, కాని 
బంగారు లండను( జేర బంధించికొన నిట లేదు. 62 

క॥ మన వన్నుకట్టు ధన మది 

మనదే, దాని వినియోగమా। మనకొలఅుశే 

కనుకట్టుచదువుతో దొర 

తన మేతత్ కృతివిరుద్దతత్పర మయ్యున్. 68 

చః ధనమిది సద్వియోగము కదా'యెటు సద్వినియోగ మౌనుశళా ' 

సన పరిష త్రునందు మన సంఖ్య యనల్పమొ కోంత యౌను, నిం 

డు నగును నిండుగా. గొలువునున్ గలమో, పడుకొన్నవారు లే 

చి నిలబడ న్నిషణ్జు లగు చేతలు నేటి సమజ్య నంన్క్బృతుల్ .రీకీ 
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శా॥ అర్జీల్ |చాసియు దస్కతుల్ సలిపియున్ వ్యర్థమ్ము'లే, సోదరుల్!' 
వర్ణనా వళి యౌచు. |గమ్ముకొని వెళ్ళల్ రాల దిగ్భి త్తులన్ 

గర్జల్ నేయుద మోయి! దుర్విధియు నీ గర్జల్ సమానాంతముల్ 

ఖర్జూరోపమ బాలపాలనక సంస్కొారమ్ము లంతస్టితుల్. 605 

కొ చీమ చిటుకు మన నీయక 

మో మటునిటు. (దివ కొక్కమొగి సభ జన ము 

ధామము కార్ష క కారణ 

మామోదింపం దిల కాడ నా వాచనముల్. 66 

Au బాలగంగాధరుడు వచ్చె స్వాలయమున 

కు, జరిగిన పరిషత్ పరిఘుణితముదము 

గూర్చి హపాతశతులం: బలు బ్రాచు. (బజ6 గూర్చుకొను వి 

చేక మానందమును మన విందు లనియొ 67 

మ॥ అని గుమ్మమ్మున. గన్లోనెన్ దిలకు రుం|దాశీస్ఫురత్మాంతిరే 

ఖు నితాంతోర్జితమూర్ని ని' పృతవికాఖున్ ధత కాషహాయవే ', 

మని సోస్టీషని నొక్కనిన్ గథితళన్తున్ యౌవనస్థు ,న్నమిం. నా 

చెను వానిన్,మరి కౌగిలించికొనె వానిన్ గల్కటా యం్యచనన్ =. 

ల! ఊరుం జెప్పితి విక నీ 

చేరున్ జెవ్పెద నయా! వివేకానందా! 

నీ రాక న్నా గ్భువామే 

నా! రాజిలె సార్థకము మవోరాష్ట్ర)0బున్ 69: 

గ వంగచేశయువకుల యస్థిపంజరముల 
నుండీ వ జాయుధంబులు గండరించి 

భరత మాతృళ్ళంఖలలను తటగు నన్న 

యుమ్మదీయచాక' కము వింటి నొకరు చెవ్ప 70: 

మః॥అది విన్నప్పుడు నా శరీరమును నేనా!కాదు, (బవ్మాంబు నై 

తి, దగణ ధైర్యము బొంబయీనగరసందీ వ్రత్వదియో క్రి నా 
యెద కంటిం చితి(బ| తిక౯వెలిచిస్వామీ! ముందుకు౯ ముందుకుజొ 

గదలింతున్ (బజ నీ ధరి|తి యదరన్గా, వెన్క చూపుండునే! 71 
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మః అనినక్ స్వామి వచించె నోయి! మనువంశాకల్ప: యో !సోయశా 
(గణి! నీ నై కవిధానుభూతిఫలితజ్ఞానప్రకాళం బొకం 
డె నిదానంబు సృతిన్ [బజా పగతిక్రై, నీ కాం ౧ నేశా&, ₹ం 
డును లేకున్నను నొక్క కన్నయిన మేలున్ గాదె![యనో్కోషే€న్, 

క॥ పి లు కిచకిచ లాడన్ 
బ న వెద్దపులి విడుచునా! మీ లోటుల్ 

ది రు లెందణ్ొ తలపడి 
౨ ట్రినయేని యటవకున్న మనీవీ.! 78 

క॥  శేవల నిర్ణ యములతో ( 

గావు వనులు, కార్యమునకు, గడిదేరవలెన్, 

కావలెను పారతం(త్య 

(గావ మగల మందు గూర్చు కార్మణసింవాుల్ , 14 

ఉ॥ ఆకలఠిబాదకున్ దొలగి యందటు నేకముగాక, పారకుల్ 
లేకరు లై స్వభావ సభ లేచి నిలంబడి మాట కారులున్ 
గాక |పజల్ , తదాయతికిం గాం గను హేతువు గాక, కొందజున్ 
రీ కలిగింవ కే గతి లభించు స్వరాజ్యము హూూణద_త్త మై! 76 

చ।॥ అన దిల కాడె దత్త మన నౌగా, స్వర జము జన్మవాకు,గో 

మన కిది వూణముక్త మను మాట నమంజసమౌను, ము కిక. 
యనితరలభ్యసంఘబల మైనది కాం|౫సు తక్క వేులే 

దు, నివురు పోవదో' రగులదో! యిక నిప్పు తృణంబు చాస్య మై. 

గీ కాం[గెనునం బిట్ట లున్నను గరుడబలము 

మిన్న యాటకు యత్నించుచున్న మేము 

కామొక్ొ! కృ తార్ట్థులము స్వల్స కాలమున నె 

యుదితములు తీం|డములు కావో! ద్యుమణిరుచులు. 77 

ణః పోపితంబు రసాలంబు భోజ్యఫలము 

బహువిధాచేతనీక్సత [వజ స్వరాజ్య 

ఫలము, భవదభిభాపితంబు లపితంబు 

యోగరత్నమ! త్వద్యత్నభాగి నై తి 78 
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ఈఆ।॥వె॥ 

ఆ॥ వ 

ఈ॥వె॥ 

An 

మస్కరివర! యుద్యమశే 

జస్కృతికై_ వంగ వేషసందృళ్యు నుశే 
జను. బుధు నునిచినాము ది 

వోస్కరునాము కథక పభున్ కలకతాన్. 

సఖులె? భారతీయనునిశితనంప త్తు 

ధీరు “డశ్వినీకుమారద త్తు” 
సతత మమతృపుంబజారు “మోతీలాలు 

ఘోష,” వీరు నాకు గూర్తురు కడు. 

విని సుఖు లని యత డాతీ 

థ్యనిరవధికతృ స్తు డుక్తవాచను డట నీ 
దు నిలయమున నే నుండుకు 

యనఘా ! యిది యనుచు. దిలకు (పార్టించుటచే 

తిలకు విడువ లేక విడువలేక విడిచె 

స్వామి నహియుగము శేమ పొంద 

మనసు లాగ వెన్కకును రైలు ముందుకు 

సాగ గన్నడమున కే? స్వామి 

ఈ మహితశుని (శ్రీ/నామము - 

“వేమారు వినంబజెన్ వివేకానంద 

స్వామి యని మనకు. బతిక 

నీ మహి ధన్యాత్మ నేటి కీతని( గనుటన్ 

కాళిఘట్టపురవిభాలవాలము రామ 

కృషప్ణపరమవాంస కితడు ఛాాత 

రత్న మై [పజోదరణమున బద్లక 
దా “దనే (ఇ 

టి[తు డయ్యు, సర్వమి[తు డయ్య. 

ఆలు నమలు పరమహాంస సారసీతి 

నాణీ కేరి భారతమాత యాదిజనని 

యని జనని. నెడసి జన సేవ నొనరింవ 

దీక్షం బూనిన యోగివార్యతు డితడు 
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శా లేమిన్ దొల్లి నెవండు పాచికొనం గాళీమాతృపాచా శ్రయుం 

డై ముమ్మారులుకూడ నాయమను నన్యానమ్మె య్యంచె డే 

వీమావోత్మ్యమొ' యిన్నికోట్ల (పజ నావేశించు సౌభాగ్యమో 

యా మర్య్యాయితదివ్యమూ ర్తిని వివేకానందు నాలింపుడీ ! 

మ॥ తన నీమై. దెలువన్ బురాకలిత వారాప తికాసం_స్తవ 

మున నధ్యజులు సభ్యకోటికి యశః పూర్ణుల్ బుధుల్ ,స్వామి వా 
చనరత్న ములు వంచి వెను సథలన్ సంస్తూోయమానాంగ్లభా 

వ నవోో! కన్నడ(దావీడాం ధ ఆన శాస్వాంతోజ్ఞ్య లాక ల్పముల్. 

కః వఏినిచె వివేకానందుడు 

ఘనధ్వనచ్భాషC (బైజకు( గరతాళరవ 

(వణితము | కుతిచ| కంబుల 

మనోరథము మోదవీధి మలుపులుతిరుగన్ 85 

మః (పజలారా! వీనుడోయి! దీకంగొని లేవండోయి! దూరంలె యె 
న జిత పజ్ఞులు గాక గమ్యగము లౌ నందాక యెం చాగ కొ 

క్క జవం బై గమియింపుడోయి! జయభోగార్డుల్ న్ధీత|వష్టా లో 
యి!జయస్థానము సత్య మోయి!చెడునోయీ!యీ యసత్యస్థితుల్ = 

ఉ॥ ఈళ్వరునుండి మానవుని నెయిన శేజమె యాత్మశ క్రీ ది 
వ్యాళ్ళసవా[నధాటి, తల వంచక తప్పదు దిని ముందు నీ 
విశ్వమునందు మేటియనిపించిన చేనికినేని |[భాతలా 
రా; క్వియదేతచా_ప్తిని జయంబు గొనుండు [పయత్నశూరు లై. 

ఉ॥ అన్నిటికన్న ముఖ్యము యువాళిబలంబు, నివాళియిచ్చి దీ 
ని న్నుతియింతు, నే మతము నేనియు దీనికి వెన్క, గీత శా 
ర్యోన్నతివాని కర్భ మగు నొప్పుగ, నీ మెయి పొంగి నిల్చు న 
భ్యున్నతమూ ర్తి యే|క్షుతిశిఖౌఘమునందుకొనున్ , వృథా వెటల్. 

కః మతి యాత్మ కరీరంబును 

స్వతం[తములు గాగ వివిధ సౌభాగ్యము నం 

తత, ముపనివదుక్షులు నీ 

మతలబునే చెప్పె మం|తమధురము లగుచున్. Cpa 



వివేకానంద ఇండము వీర్ 

గీ మేలుకొని లేచి పౌరువశీలి య్యయ్యె 

భారతీయు ననుచు దలవవలె నెపుడు? 

ఆత్మబాతీయసి'ద్దాం తయజ్ఞ, మునకు 

నఖిలలోకభావము ఘృత మైన యపుడు. 98 

Au ఆత్మ విశ్వానమున. బుట్టు నాత్మ గౌర 

వంబు వర్ణ మాలన్ విద్య వలె, నది కటి 

వెనొ నెత్తురు చచ్చును వణకు పుట్టు 

వౌణజాతి జాతి యనంగ, నభ్ళతఖీతి. 94 

గీ! తమమునుండి మేల్కొనిరొ సంతసమె కాని 
శుద్దసత్వగుణంబు విరుద్ద మిపుడు 

కావలయును రజళ్ళ క్తి కావ్యమునకు 

కార్యమునకు, గడగుడు విజ్ఞ వర్యులార! 05: 

ఆ వ॥ నషి యన్న వ్యష్టి, పుష్టి యన్న సమష్టి 

మనది యాత్మరాజర్థ మగుట వాష్టి 

యందు (బభు వసృష్టి, “యాత్మవత్సర్వభూ 

తాని”, [వజ [పభువు, ముదంబు [పభుత. 96 

An అనుడు నుత్సేకభవరోమవార్ష ణమున 
(మోగినవి వాస్తతాళమ్ము, లూగినవి క 

శిబరములు, మజాలె! భీ! వాసా ద 

టంచు( జెలరేగినవిీ నుతు లాస్థలందు. 97 

శ్ర! పలువుర ముఖనే[త ద్యుతి 

చెలువగ( బసలేవు నుడుల (తిళతి, మరియు నీ 

లలి[పవహించెను తత్స్యా 

మిలలితసరస్వతి రయంబు మిత మై హిత మై. 98 

శా ఈ వేదాంతపవి|తయుద్దమున ౫ ల వ్యారిదో? యాత్మదే 

జీవం బుండియు లేనిదే | పక్ళతి, యు వింప జేయన్ వలెన్ 

నావారల్ మెయి నాత్మమూలము న గ్నాళమ్ములన్ వై ద్యుత 

(క్రీ వెల్లు భొన గెల్పు గోరి, యిది సిద్దాంతమండీ! (వజల్ |. 



“252 వ ందెమాతర ౦ 

శా॥ ఈ యాత్మ పక్ళతీద్ద యుద్దమున శై లేం దోవమ స్టైర్యముల్ 

మోయంగావలె మీరు, వెద్దపనులందున్ విఘ్నుముల్ పెద్ద వౌ 
నో యందౌ విజయంబు "పెద్దదియు. గాదో!మానవుల్ గొవ్పవా 

రోయీ! ఖేచరపాళికన్న, తణికా లోయీ! యును ర్లో!వజల్ 

-చ॥ అలనతనో యళ_క్రతనొ యన్నటినిన్ తమియించుకంచె య 
గ్గలముగం బోరుశు నయము కార్యమువట్టున సోదరా! యచం 

Aa 

చలముగ దివ్యళ_క్రి కలనాడె తమించితి మన్న దానికీన్ 
విలువగదోయి! యాత్మరుచి పేదయెదల్ గలవారి కరదునే! 

జీవన్మరణము నుండీ! 

కేవల సౌజన్య, మెంత కేనియు( దెగుచున్ 

కావలె రీరుడు భారతు 

డా వేళన్ భాగ్య రేఖ యారంభించుకా. 

తత్వసందర్శనము చేయు తణియు నెంతొ 
దూరమున లేదు, సంయత్నదూరులము మ 
నమె నుమీః, వృథ కారాదు నిముసమేని 
దుర్షనుడుకూడ స్యార్థము తోవ విడుచు 

శివశివ! పర మేశ్వురుచే 

నవనంబుల్ వురుషకారవోనునకు వుళ 

క్కి, విగతకతిపషయనుగుణుం 
డు విధృతబలుడున్ సయత్నుడో!: వినుతింతుకా 

పరమును జయింవ యత్నించి (భష్టు డైన 

నతని. (బేమింతు రీవింతు, నతడు సఖుడు 

నై_హికము నెదురింవలేనలను డెట్లు 
పరమవోరాజ్య వదవికిం బనికివచ్చు? 

వాదయమందు జాతీయత, మెదడునందు 

శెలివి, నరముల బౌరువం, బలత లేక 

యురక'లె త్తిన వేళ నిర్ణరుడు నరుడు 
వారవారా! వ్యోమః వ్యోమ! తన్న రసఖుండ. 

102 

108 

104 

105 

106 



వివేక్టానంద ఖండము కో 

ర్క్ష ఏలా? పర సావోయ్య మ 

నాలస్యముగా స్వయంసవోయక నూ తం 

బాలంబమిగ్షాగ గాలిచెద 

మాలముున వోలె నెదిరి యదిమి చెడుగులన్. 107 

క॥ శిర మెత్తుము, కర మెత్తుము 

స్వరమె తుము సింవాము బలె, భారతేసేవా 

నిరతియె భగవత్సేవా 

నిరతి య టంచు మొనగాడ! నీతికి. |బ్రోడా! 108 

ఆ॥వ॥ ఆంగ్ల వాణి క్తి యమరవాణి యె డాలు 

కార్యరంగమందు. గలదు జయము 

దుష్టళ_క్రి నెదిరి దోరింప లేవరా! 
భార తీయ! ధై_ర్యభాగ ధేయ! 109 

ఉః|కొ దియిండియా యిపుడు, [కొత్తది యిప్పుడు దినివేదమున్ 

బొ గం (గొత్తవాం డిచటం బొల్ఫిన దేవుడుకూడ నేడు, నీ 
యె న పద్దతిం బరిగామింత మవో: వయనింత, మబ్ది మి 

వ్యా శ నేకమై వరమళింతము, చేరువ యౌను గమ్యముల్ 

ఆ॥'వెం [పాఠతదనము దేశభ_క్రి లేకుండుట 
[కొ త్తదనము దాని గూర్చుకొనుట 
'దేళభ_క్రి'పేరం ఇెగ వెట్టి కేకలన్ 
వాగుపడము కార్యభరము లేక. 111 

ఉ॥ భూషణమేకొచా! నియమవూర్ణ్ణత, క్రొద్దికదా' పరస్పర 

ద్వేషము, నీర్షన యతశైైం జగదేక ఘనంబుగ నాంగ్లజాతి కా 

దో! శమితంబు శక్తి మన, కొడ్డను చూచియు వైన నేర్చుకో 
రోవణి వోలె నయ్యది వరుంగున వచ్చును, ముంచు హైన్యముకా 

కః పిడు గై లోని పదార్థము 

నొడల నినువకండరాలు నుకు్కునరా లై 

వడి నాత్మ రాజ్యలట్మీన్ 

బడయర! సోదరుడ! |పక్ళ తిమాధంకరుడా! 18 



2654 వందేమాతేకక్ 

అ॥వెః పిణీకివాడు చచ్చి పురు గయి పుట్టు, వా 

జెంత చదువుకొన్న నంత వృథయ 
ఖంధము క్రి లేదు (బతికినన్నాళ్లు తా 

తవను వటెనేమి! తాదృళుండు. 114 

fA (శుష్పువట్టుటకం క మే నెప్పుడేని . 
A) 

యరిగిపోవుట మేలు, నే నురిగిపోవ 

నాదు శల్యమ్ము లిందు నొనర్చుగాత! 

యనుకొనని దివ్యదివ్యనవ్యక రణములు, 115 

ఉ॥ మాయవు గాయముల్ భరతమాతకు గుండియలో దరిద నొ 

రాయణజాధ 'అందనుక నాఅవొ యందనుకన్, గృతార్థులున్ 

ధియుతు లైన నంతు కలదేనియు లేనిడె యయ్యె మాత, యి 
సె యఖిల[వజా' త్వరగ నాదుకొనన్ గదవే! దరిదులన్. 116 

శీ!  అటులు (పజకు ఘోషించి కన్యాకుమారి 

యగమున వివేకానందు డబ్టి. గొంత 

యీాది యొక గండళిల్నవై 6 దపింపందొడ గె 

నన్నినాళ్ళును తా నిరావోరు డగుచు 117 

చ॥ తన గురునూచనంబు మది. దార్కొన నెవ్వరొ వెన్నుతట్టి లె 

మృనినటు లేచి యా మహితు డద్దిని జూచి జలేశ!నివె సా 
ఊ, నిరుపమాన పైందవవిశిష్టత చాటి (పతీచిఖండపున్ 
ధన మిట ేదలన్ మనువ నై కొనిశెచ్చెద( లేనొ చచ్చెదన్. 

కః తమ యూరేగింవిత 

క్క మ రది యొటుగని | పతీచదిఖండంబులచే 

సుమహితభారతవిదా 

[గిమమున కో! జలధి! పల్ల కీ పట్టింతున్ 119 

చః అని శపథమ్ముతో. బరమవాంసను కాళిక నాత్మం గొల్చి చె 
న్ననగరి కే౫, నాహప్పృతమ మయ్య్యది,యచ్చొటునుండి స్వామి భో 
గ్యనగరి వచ్చి ముస్థిములు నర్శిలి నేయ నవాబుస్యాలకుం 

డినుమడి వేడ మై సదసి నీయ (గ్రహించె సవా(సరూప్యముల్ 120 
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A అంత స్వామి ఖేత్రి కరిగి తన్నృ వసత 
తుండు బొంబయిపురి నుండి యమెరి 

కాకు బయలుదేర గంధిచె నౌకన్ జ 

పానుమీదుగా 6 |బయాణ మొనర, 121 

శః అమెరికూాఖండపుట భేదనముల నొకటి 

యగు “చికాగో”ికు విచ్చేనె నయ్యతివతి 
యట? (బపంచమతమ వోసభాంతరమున( 

బాలుగొన సభ్య వ్యా దయముల్ పాలు గొనగ, 122 

Au కాం(గె నన నేమి భారతఖండమం ద 

టంచు లండనులో నొక డడుగ మరొక 

డ దొక జెల్లాకు( బే రని యనియెనట, య 

దే విధము హైందవము నాడు తెల్ల తెగకు. 128 

ఉక దర్శనమ్మాత నాకలిని దప్పినిం జావెడి మేని చంద, మా 
దర్శము మర్శ్యవంకి కి, ధృతం విది వస్త్రవిధంబు కంటక 

స్పర్శము మానసంబునకు సాధువె 'యెవ్వడొ! యీత డంచు వె 

మర్శిక బుద్ది వేషమతిమంతులు స్వామిని గాంచి రయ్యుడన్ . 124 

-ఉ॥ చీకటి దీని బిడ్డ, యది చిన్నది, చం[దుని. జూచెనేనియున్ 
'దాకొను, వెల్లు రాం జను, నిదా!యిది నూర్యుని గాదు తత్పితన్ 
లోకువ. కేయుచున్ |బక్ళతిలో నెపుడున్ విహరించు, దీని చీ 

రూ కొనినాను, విన్మృత, మనో! స్మృతి కోంరెను పదపాతమే. 

ఆ॥వె॥ దీని భరతనాట్య దేదీప్యమాన కౌ 

శలము సర్వసభల సంస్ఫురితము 

కలదు దిని రివి 'కారాస్టలయమ్ము ల 

న్నింట౧ బకపాతనిలయము భువి 126 

కరక చీకటియందును గుణమున 

నాకర్షితు డౌను మనిసి యది మృగ్యమగున్ 
(తాకంగ( బకపాతము 

వ్యారకీర్ల ౦ బదియు. బళ్చిమావనిలోనన్ , 127 
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ఆః వెః అంత కాదు కాన నా స్వామి కవకాళ 

మొదవె నెట్లో యెట్లె యొకరి వలన 

నా మహేస్థ వకు యగుటకు, సంకల్ప 

బలము లందుకోని ఫలము లెపి: 198 

అను॥ మవోశిల్ప కళాశాలా 

స్ప వాణీయాంతరస్థలిన్ 

రహించె గోపి భూలోక 

బవుళోద్దండ కృష్టి యై. 126 

ఆ॥ వె॥ కలడు గో ప్పిమధ్యం “గార్జినల్ గిబ్బన్ఫు” 

“శిథలిక్ర ల గురుడు కీర్తి భరుడు 

నాతని కటువై పు స్వామి,మౌల్వీ యిటు 
వైపు, నితరమతవిపక్చితులును. 180 

ఆః వె! కావిదుస్తు లళిదిక భుకుపాగా దాల్చి 

నిల్సియుండిన తన నేకదృ్భష్టి( 

జూచు పారిషదుల సోదరి సోదరు 

లార! యనుచు. బిలిచె సూరివరుడు. 181 

ఆః వె; అమెరికాకు నూత్న మౌ నేమొ యా పిల్చు 

సభ్యముదము "కేకిసల ధ్వనించి 

మెండుకొనియి రెండు నిండు నిముసములు 

స్వామీవాక్యో మిటుల సం [కుతంబు, 182 

ఇా॥ భూకంపమ్ముల నీరు గుంజుకొనియున్ పొంగా_త్తి వేం బుంజుకో 
నౌ కంధిన్ బురుడించు పాందవమతం చాయా మతా లడ్డి యా 

యా కాలమ్ముల సుంత వెన్టరి గెనే నంతన్ విజృంభించెనం 
డీ! కంరీరవ ముక్క మయ్యెడి, వినుండీ దాని సిద్దాంతమున్ ,188 

క॥ అని మొదలు వెట్టి వాచన 

మును స్వామి, వినంగ కొంత మునుకొని కదలా 

డిన సభకు నిటులు పొడుగిం 

చెను శెండున్ (గమవి కాససీమ 6 చెనగొనన్ 184 
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Au 

An 

అ॥వె॥ 

ఆ|| వె॥ 

అన్ని మతసిద్దాంతాల కంత మేదొ 

యదియ దాందవమతమున కాది, ద్వైత 

శీఖరసృత మదైె త విళశషగంగ 

యిందె కలియంగ మతధార లెన్నొ యెన్నో. 

గగనచరదువనిషత్తులు 
నగాధమున నున్న వీ గవోరాధనముల్ 

తగిన పురాణకథలు, న 

న్ని గలవు న్నిర్వెరములుగ నీ మతమందున్. 

వేద మాద్యం తరహిత మై వెలయు జ్ఞాన 

రాశి యోశ్వరవాణి మై (గంథ మనుచు. 

బలుకదగనిది, విజ్ఞః నభరితులార! 

పారమార్థికలోక ధర్మారవంబు, 

ఐతిమో గురుళ్వాకర్ష ణాది విదుల 

మెట్లు భొాతికముగ బుషు లు యిరి 

వివిధ వేళల. బరమార్ధవిదులు, వేద 

మటులు పరమార్థనూ [తాల కుటజ మయ్యె, 

ఆది కలదు (పకృతి కన్న నాదికిముందు ? 

'దేవునందు., గూరక్కె, దేవు డపుడు 

కూర. ననగవలయు., గుదుర దియ్యది కాన 

(పక్ళతీయగు ననాది (వన్ఫుటంబు. 

25T 

185 

186 

187 

188 

189% 

చ॥ ఒకడుకురూపి దుర్శలుడు, నొక గ్రాడుసుందరుడుంబలాఢ్యు, డిం 

కొక డకలంకొవ ర్హనుడు, [కూరు డొకం డిటు లౌట లానువం 

శకము ల టంచు. జెప్పుటను నిండుగ సత్యము లేదు, పూర్వజు 

న్మక్ళ తిఫలమ్ములే యని యనన్వలె జీవుడు నిత్యు డాటచే. 140 

చ॥ అనమొకొ పతపాతిగ దురాత్ముగ సృష్టి నిటుల్ పొనర్చు వా 
ని ననవలెన్ , (బభుం బలుక నీకొన మ ట్లని మీరె చెప్పుటన్ 
ఘనమతులార।! పూర్వజని కాదనరానిది, పుట్టినట్టదె 

ల్ల నడగుల బుట్టలే దయి యడంగడు జీవుడు మేనుమార్చుతో. 
17) 
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వ్ర ఆన మొవోే సద్దంపతులకు 

జనితుడు దుష్టుండు, దుష్టజంపతులకు స 

జ్ఞనుడున్ జనితుడు, కావున 

ననవలె జని నిజ మని గతము నాగామికమున్. 149 

ఉ॥ (వ తజన్మకర్మ్శము లవస్థకు లోబడి కొన్ని విస్టృృతి 

[గ ము లయ్యె, నెట్లు న్మృతిగ మ్యృములో గతజన్న్మకర్భః? లి 

ట్ల తకేహు లౌట తగదయ్య! మహార్దులు భారతుల్ మహో 

వి రయోగమార్ష మగుపింపగ6 జేసిరి యిందు. [జావుగూ 148 

ఆఃవె! కత్తి తోలుతి త్రి, గాలి యొక సృగాలి 
నివ్వు జీడిపప్పు, నీరు నీజె 
యాత్మ 'నెదురజాల, వట్టి యాత్మయె (ప్రతి 
భారతీయు డిపుడు ధీరులార! 144 

శో॥  కరతాళరవము సోతా 

కరకోలావాలము వసరు గా కొన్న సభన్ 
మరియును వాకొనె నా యతి 
పరిచితసౌగంధికో _క్రిబంధాయతిమై 145 

గీ! మూ ర్హిపూజకులందు సద్వ ర్తనము మ 
వోమహిమ కలవారు నా కపరిచితులు 
కారు, మూ దేవుడు కాదు వారు నం|డు 

మూ రిలో డే డను జ్ఞానమూ ర్రు లగుచు, 148 

గి హై వునివు గతి యనమ[గనత్య 
మం నుండి సమ గసత్యంబునకు, న 

నత్య ందునుండియు(గాదు సత్యమునకు 

(పకృతి మనను వరస్పరా[ళయము లిందు, 147 

శ్రాః॥ సానాత్వమ్మున నేకోతన్ చెలిసికొన్నా జెప్పుడో మందవుం 

డో! నా స్నేహితులార' వాని మతవస్తో ౨) దారళాలోజ్ఞ్వలా 
లౌ నంగీల్ వీవిధ[వమాణు లకు ధార్యంబుల్ , (పదాతవ్యముల్ 

గా “నివ్వే కల ఏింక లే వన డతం డానాడు నీనాడునున్ 148 
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ఉ॥ అన్ని మతమ్ములున్ సమము లై .తగు నిశ్వరగమ్యతకా, సరే, 
యిన్నిగ నుండనేల? యొకు సరిపొదొకొ!, పోదు నై జముల్ 
భిన్నము లౌటచే, రుచుల భేదము లుండుటచే( బరెస్టితుల్ 
మున్నుగ నెన్నొ మాటి తలపోత పరస్పర మందకుంటచే. 149 

ఆ॥వె॥ భౌతిక ముగ దోడువడుచు నధ్యాత్మవి 

కాస మంగవింవం చేసి తుదకు 

మానవత్వమునకు మవానీయముగ దివ్య 

శ_క్తికూర్ను మతము నలుపు తీర్పు 150 

-ఆ॥వె! ఏ మతమ్మునందు నితరమతస్థులు 

నందగలరు మోత మనుచు గలదొ 

యన్యమతను నింద కరము కాదొ, యా 

మతము నాది, (వేమయుతి పునాది. 151 

మః పరిపూర్ణం బగు నాత్మ యేదొ విధిమై బందీగ నై కా. గే 

బరమే యంచును పాపి నంచు నెవడో గి వచ్చున్ దనున్ (భోవ నం 
చు రుదత్యంరము గాగ చాని మనుచున్ [కశుత్యంత మంతన్సు నీ 
శ్యరువై హస్తము లౌకికమ్మువయి నుంవన్ అగ్గు బోధించుచున్ . 

ఉ॥ నిద్దపుటద్దమున్ దొరయు నెమ్మన మొప్పిన మర్యు డవ్పుడే 

యొద్దనె “గాంచు నీశ్వరు. జిదుజ్ఞులు, నీశ్వరవాణి (కావ మౌ 

నిద్దర మొక్కకు యనుచు, నీ వడి జీవుడు దేవు డయ్యొ, నే 

"వెద్దయు లేడు భారతభువిన్ విగ శేళ్వరదర్శనుండుగా. 158 

భష _ ఇందె సశరీరు డై ము_క్టి నండుకొను న 
లౌకికానందమున నీళ్ళ రై కదృష్టి 
యశ్లు ము క్రుండు విళరిరు డగుచు జీవు 

డు, మరల శరీరమే రాని [పమదరాళి. 164 

గః ఎవడు నిపాామమగం జేయు నీళ్వరార్చ 
'యెవడు నిపా్యామముగ నొనరించు పనులు 

ఫల మనుఖవింపంజేనెడి పనియె లేక 

చాన నౌ పుట్టుకయె లేని ధన్యు డతడు 155 
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క్ర॥ వ్య _క్రీకరణముగా నిపు 

డు_క్షము శాన్ర్రజ్ఞ చే నవో! సృష్టి, యిదే 
సాని Cy లు 

(ఫో_క్తము మును భారతుచే 
ముక్త్షగళమ్ము, రహియింపమో! మీ పక్షిన్. 150 

కశ ఏ "వేరు "పెట్టినను రో 

జాపూవునకు( బరిమళము సడలదు కదే! 

యీ పోలిక యీశ్వరత 

క్వాపాదిత మన్ని శిలల నయ్యది కలదున్. 16T 

ఉ॥ వి|గవాపూజ లేని యెడ. జెద్దయుం గా కది యున్న. జిన్న గా 

కు|గుడు శక్తి విష్ణువు యొవోవ భొదాయును గాడ్ సమాఖ్య లె 

వా[గమణీయ భీదముల వర్తిలు నొక -డె, యస్మదాత్య్మసా 
మ(గియె ముఖ్య మాయన,కమర్ష ము రా ,దెటుగొల్య వార్ష మే. 

ఉ॥ కౌకైద నీదు దేవు నిదిగో! యని వూూణుడు పూన బూతులన్ 

దిక్లైద నీదు దేవు ననె 'దేళ్యుడు, శిక్ష విధించు నీకు నీ 

గిట్టినవై నతం డనియె, గిట్టగనే నరకానం [దోయుని 
నృట్టుక నాదు దేవు డని పల్కె నితండును, వింటి మూర్జులన్ . 

క॥ పగలబడి నవ్వ నా సభ 
తగం దాను న్నగుచు మరియు. దడవు నుపన్యా 

సగురుర్వురికి సభయెద సర 
సు గాగ స్వామి తుది నిటులు సొంపులు రాల్ఫిన్ 180 

చ॥ పొడిచెను తూర్పుదికు ,న'నె వూర్వముచుక్మ-యొకొండు, మందమొ 
క్కడ మహిత (పకాళము దృగిం|ద్రియవర్వము సౌచు నొక్కెడన్ 
బడమరగా గమించి యది వంటవలంతిం |బద&ిణించి యి 

ప్పుడు తొలి నే చెసం బొడిచెం బొంపిరి నా దెసనే వెలింగెడిన్. 

క॥ ముగిసినది యువన్యాసము 
సొగసిన సభ యెంతొ తెలిసి ళోభాస్థాయిన్ 
బొగడెన్ స్తుతించెం గొండా 

డె గనద్ధెర్యమతిధుర్యు డిత డని స్వామిన్. 162 
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ఉ॥ హైందవ మింత మాన్య మని యన్ఫానకుంటిమి సూరి[!యింతకున్ 

ముందు,మతమ్ములందు. గడుపూజ్య మి దంచు నెజింగినాము నే 

డిందు, ద్విఖండనఖ్య మతికింపగ నీ భవదాగమంబు మేల్ 
గోందు, వచించె స్వామి కిటుగో ప్టియుగో ప్పి (వమానవృష్టితో. 

చః నుతగుణ కాంత “మార్గ రెటు నోబులు'లండనునుండి వచ్చి యా 

(వతతవచస్విశాజలమువామిని స్వామిని మెచ్చి భోగముల్ 
వితథము అంచు మానననివేదిత యె సభ గాగ శిమ్యఆా 

స్థితి మనె, వాష్ట యె యనిబినెం టను నామె నుతించె నాతనికా, 
ఆ॥వె॥ నిన్ను వింటి బాబు! నీ దేశముననె వ 

సించి 1పజకు సేవ సేయ నుంటి 

దివ్య మైన జ్ఞానదీ ప్రి, నే “నై రిషు” 
వ్యక్తి నని “లి సెంటు” పడతి నొడివె, 165 

మ॥ గణనీయమ్ముగ [మోసే నెల్లెడ వివేకానందవిద్వాంసు మిం 

చు నుపన్యాసకు జెందును న్నహి యటంచున్ ,దాద్భ శేజ్యుల్ జనిం 
చిన జాతిన్ మతభూతి సేయగ |బతీచీ దేళముల్ _కై9_స్తవ 
న్థు నికన్ బుచ్చుట బుద్ది పుచ్చుకై యటంచు దద్దరావతికల్. 

చ॥ అమరిక యయ్యు నా డమెరికావని వాని వచస్సుధా[వపా 

నమున, సనదస్సమూవామున నయ్యెడ స్వామి యుపన్యసించె నా 

(క మమున( గొంతకాల మట రాణ వసించి, స్వవాచనాత్తవి 

_త్తముదితచిత్తు డై చని యథావిధి లండనునందు భాసిలెన్ 167 

శ॥ చాలవు కొతడు యూరపు 

నేల ముసల్మానులదియు నేల నుపన్యా 

సాల బరిమళింపించి ని 

జాలయలసదమెరి కాకు. జనియె, | విటనుకున్ . 168 

శ్॥ అందుననుండి వివేకా 

నందుడు పయనించె, వాని నవకీ_రి కీ, 

ముందే పయనించి యిటన్ 
బందిళులుం బటగ్భ వోలు బలు "వేయింఛెన్ . 169 
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ఉ॥ ఆ రక మైన స్వాగత మనాహిత మెన్నడునేని యేరికే 
నీ రథ మీ మదీయతను వెక్కుమయా!ః కొనిపోదు మంచు త 
ద్భారతభూపదంకృతినె పట్టను వగ్గము లేని యూపుతో' 

జేరెను వాని చుట్టు (వజ, చేరె నతండును చెన్నవట్నమున్ .170 

ఉ॥ తొల్సీటి పోలికన్ దనదు ధూర్జటిజాటసమాపతద్ధునీ 

తల్లజనిర్భరన్యదవదర్గరుచిధ్వనదు_క్తినిర్హ్స రీ 

రుల్లరి కర్చితమ్ముగ (బజాన్యదల కిక లె "కిక ద్విధా 

వేల్లితనంళయావళ వివేకమవార్షి తనర్చె నయ్యెడన్, 1T} 

ఉ॥ ఇందు నిరకరాన్య త వారింన దరి[దత యంతరింవ నా 

వందితబుద్ది తెల్పని యుపాయ మ టన్నది లేడు కొల్వులన్ 
గందవు(గొండ మంచుమెలుగందపుంగెండయు రెండు మూగ లై 

నన్ దటినీవరమ్ము లిరు నాలును నిందు. (ిసిద్దసా త్యముల్ 178 

క॥ అందున్న (శ్రీవివేకా 

నరదున్ గనుగొనగ శైలు నాపిరి మధ్యన్ 
[గందుకొని జనము పట్టా 

లం "దడ్డముగా. బరుండి, యిరి కృ తార్జుల్ 178 

కః వెనుండి యిటకు మతబో 
ధానీతులు నైన వారి యార్జన పడిపో 
రాణించెం బరమవాంన 

(పీణితు వాణి, యిటు లాడి రేల్చడివారల్. 174 

కః కీలంబో దొడ్డది, జన 

జాలంబో శూన్వవాది జా న్హి “కొలంబో” 

కోలంబో లక్ష్మ, కోచట 

నా లంబోదరుని యనుజు నట్టిడు పలికెన్, 175 

గీ॥ _బౌద్దమున నెల మాయ, యద్ర్వ్వైతమందు 
మాయలోన " చ్చాయ, మణులు రెండు 
బుద్దు నౌదాం మృద్వెతమూలబోద్ద్భృ 
బుద్దిసొంద ను జగన్మోవానములు. 176 
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క॥ బౌద్దమున మవియానము 

వద్దతి యదై్య్వైతమునకు బాసట కాదో! 

బుద్దుం డద్వయవాదియు 

సిద్దాంతము లివ్వి రెండు న్నేహితులునుమీ! 177 

ర్ సింవాళమున నటు లా యతి 

సింవాలలామము వచించి చెప్పె బురాణీ 

సంహితబ్బంహితమతులకు 

బంహిష్పధ్వానక్ల పృ భణితి నొక. యెడన్ , 1/9 

చ॥ తొణికిసలాడు. (బాణముల దొంతర బొమ్మలయందునేని (వే 
మను (పకటింవ మానవుడు, మంజుల మెన జపానువారి భా 

వన యిది నేర్చికోవలయు భారతు, లెట్టి నికృష్టజీవినిన్ 
గనుకనం (బేమపా తునిగం గ్రైకొనుటల్ ధనమిచ్చి మెచ్చుటల్* 

అ॥వ॥ ఆత్మ యపైందవమ్ము నంగ మిస్థాముగా( 

దలసవలయు భారతమున కెపుడు 

నిరువురందు గలుగ నిట్టి నిర్ణయ_మిక 

వారి వంటి వారు వనుధ లేరు. 180 

చక్షకడిమి( దపింపనేల? మెయి గాసిల, నొక్క నిమేష మీళునె 

ముడువుడు మానసమ్ము నిరుపూటలం, జాలును తకు్కుకాలమున్ 

గడపుడు సాటివారి కుపకార మొనర్చియు విద్య చేర్చి, నా 

యొడ లిది తున్క లై యలునొకో !రమణింతును దేశ సేవలో. 181 

సి! న్వర్గంబు కా దపవర్గంబుకన్న థో 
గి a) 

భాభవ్య పదవి నా భర్తతప్ఫథిపి, 

నా భారతం విది నొ (పాణమారుతం 

వీది నేను బోసి నై యెలయు కాశి 182 
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A 

నా భారతమువాడు నా తోడ బుట్టిన 

తోడు, నా డోల యిందు జనమేళ 

నాకు నం సేవ్యులు నా భారతోర్విది 

వ్యులు దివ్వియలు మన యుటజమందు 

నో భరతఖండసౌఖ్య మె నాదు సౌఖ్య 

ము, భథభరతావని మాట నా పూలతోట 

యనుచు నెలు గెత్సి చాటు నీ మనను తీయ 
భారతీయ! జగములు నీకు హోర తీయ. 

చందేమాతరం- 

188 

184 

శాక ఓ! గారీ! సకల వవంచబజననీ! యు [గాణమున్ "జేయవే 
నూ గర్హ్య్యస్థితి. 'బెరుషమ్మునకు. దున్మాడన్ గదే! శార్యఖూ 
మీః గారల్ గొను దుర్భలత్యమును, తల్లీ! మానవత్వము మా 
లో గీల్కొల్పవె యంచు రే(ంబవలు వేడుండోయి! కా త్యాయనిన్. 

An 
ఖ్ 

ఆక పె 

(ావ్మాణేతర | బావ్మాణ[దావిడార్య 

భేదముల విస్మరించి యేకోదరులుగ 

మెలగు డో! (వజలార! యా శెలివి లేదొ 

భావిభారళాభ్యుదయసంభవము లేదు, 

చెప్పందగినవాడు (శ్రీ రామకృష్ణుడు 

గురువు నాయకుండు హరుని. కే? 

వీడు సేవకుండు విద్యార్థి కుజ్దడు 

మిగిలి నిచట మిమ్ము 'మేలుకొలుప 

నాదు బోధమందు మేదురం బైన గు 

అంబు రామక్ ఖస్త్నాయకునిది 

దోష మున్న నాది, దొడ్డచదువరిరా 

యంచలార! గుణము వెంచి మనుడు 

అని మరియు నీ విధంబుగ 

వినిచెన్ బలు తావులన్ వివేశానందుం 

'డెనసి జనము విజ్ఞానము 

తన ధైర్యము దనదు బలము. దడవుకొనంగా. 

186 

187 

186 

180 
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ఉ॥ విద్దెలు పెద్ద వౌటకును బీదలు వృత్తుల నొంది సౌఖ్యముల్ 

కద్దుము లౌటకున్ గురుని కమవిబోధము 'నెక్కువౌటకున్ 
దద్దమిళాంతరం గుడు ధనవ్యయధన్యుడు నయ్యె, స్వా ర్ధముల్ 

- వ “ద్దనుకొన్న వారి విభవంబులు చేశనుఖంబు శే ములో“ 190 

-చః ఎవని యనుగవామ్మున జయించెనొ పశ్చిమఖండగో ప్టిలో 
నెవనికి లోక 'సేవయె మహీయము లత్యు మొ అట్టి రామక్ళ 

స్టవరదు వేర సద్దురువసంతుని చేర మరమ్ము కట్టి యా 
'ప్రవిమలు శిష్యుల న్నిలివె స్వామి వసించుచు. గల్కటావురిన్. 

“కక సమబుద్ధికవికలిత కా 

వ్యము వలె సర్వమతలతణాన్విత మె శి 

ల్పము తగ “Zేలూరు మ 

ర మది తనరు. బుటువుల యెడారిన్ (బప యె, 192 

-మ॥ ఆలివాదుల్ మితవాదు లుగులును శార్యవ్య| గు లున్నారు తత్ 

(వతిచూడామణి బద్దబుద్దులు, “శరచ్చం దా”దివేత్తల్ “నివే 
దిత”ము న్నా విదుహీమణుల్ కలరు తచ్చిష్యూళిలో, భారతీ 
యతః. బాశ్చాత్యుల కంటి కద్దిన వివేళానందు నెన్నన్ దగున్. 

-గీ॥!  (అవ్మాముదలమై నొకటి త దాజవాంస 
కాశికాగాంగతీ5 పకాళిశాంతి 

కుంజమున నిల్చి జగ మెల్ల (గుమ్మరియు¢, ద 

చాఖ్య “అనివిసెంటు”, తమమ్ము నామె గెంటు. 194 

అ॥వె। ఆఅనిలీ సెంటు భారతాంబ కీళశ్వరుడు వం 

చిన “(చెజెంటు” స్వామి గని తదీయ 
రామక్ళవ్షసంస్థ యామె“దివ్యజ్ఞాన” 

సంస్థ కాప్త మనుచు సంతసించె. 106 

ా॥ ఓ'విచ్యావతి' మైందవమ్ము మన సౌ నో! తల్లి! త్వత్కేందెహిం 
దూ విద్యాలయ” మల కాలమున నొందునో విశ్వనిఖ్యాతి, మా 

(శీవై వై అండను నుండి వచ్చితివి, నీచే నూచితం బయ్యొ మా 

భావి[శేయము రాజ్యలట్మీయు నిటుల్ వచ్చున్ ,యతీం [దుం డనెన్ 



264 వందేమాతరం. 

నొ భారతమువాడు నా తోడ బుట్టిన 

తోడు, నా డోల యిందు జనమేళ 

నాకు సం సేవ్యులు నా భారతోర్విది 

వ్యులు దెవ్వియలు మన యుటజమందు 188 

నా భరత ఖండ సౌఖ్య మె నాదు సౌఖ్య 

ము, భరతావని మాట నొ పూలతోట 

యనుచు నెలుగెత్తి చాటు నీ మనను తీయ 
భారతీయ! జగములు నీకు వోర తీయ. 184 

ఇా॥ ఓ] గారీ! సకల్మవపంచజనని! యు[గాణమున్ కేయవే 
మా గర్హ్భ్య్యస్థితి. బౌరుషమ్మునకు( దున్మాడన్ గదే! ఛార్యభూ 

మీ! గారల్ గొను దుర్చలత్వమును, తల్లీ! మానవత్వమ్ము మా 

లో గీల్కొల్పవె యంచు శేంబవలు వేడుండోయి! కాత్యాయనిన్. 

Au 
శ 

ఆకవైె। 

(తావ్మాణేతర (తావ్మాణ[చావిడార్య 

భేదముల విస్మరించి యేకోదరులుగ 

మెలగు డో! (వజలార! యా లివి లేదొ 

భావిభారతాభ్యుదయసంభవము లేదు. 188 

చెవ్ప(దగిన వాడు (శ్రీ) రామకృష్ణుడు 

గురువు నాయకుండు వారుని. చే? 

వీడు సేవకుండు విద్యార్థి కుల్లడు 

మిగిల నిచట మిమ్ము మేలుకొలువ. 187 

నాదు బోధమందు మేదురం కైన గు 
ణంబు రామకృష్టనాయకునిది 

దోష మున్న నాది, దొడ్డచదువరిరా 

యంచలార! గుణము నెంచి మనుడు 188 

అని మరియు నీ విధంబుగ 

వినిచెన్ ఖలు తావులన్ వివేకానందుం 

'డెనసి జనము విజ్ఞానము 

తన ధైర్యము దనదు బలము. దడవుకొనంగా. 189 
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ఉ॥ విద్దెలు వెద్ద వొటకును బీదలు వృత్తుల నొంది సౌఖ్యముల్ 

కద్దుము లౌటకున్ గురుని క్మమవిబోధము నెక్కువెౌటకున్ 
దద్దమితాంతరం గుడు ధనవ్యయధన్యుడు నయ్యె, స్వార్ధముల్ 

_ వ ద్దనుకొన్నవారి విభవంబులు 'దేళనుఖంబు లేకముల్. 190 

-చ॥ ఎవని యను|గవామ్మున జయించెనొ పశ్చిమఖండగో ప్షిలో 
నెవనికి లోక నేవయె మహీయము లత్యుమొ అట్టి రామక్ళ 

ప్టవరదు వేర సద్దురువసంతుని పేర మరమ్ము కట్టి యా 
(వవిమలు శిష్యుల న్నిలివె స్వామి వసిచుచు. గల్కాటాపురిన్ = 

+క॥ _సమబుద్దికవికలితకా 
వ్యము వలె సర్వమతలతణాన్విత మై శి 

ల్పము తగ “బేలూరు మ 
ర మది తనరు! బుటువుల యెడారిన్ [బప యె. 192 

మః ఆతివాదుల్ మితవాదు లు గులును కార్యవ్య [గు లున్నారు తత్ 

(వతిచూడామణిబద్దబుద్దులు, “ళరచ్చం[_దా”దివేత్తల్ “నివే 
దితి ము స్నా విదుషీమణుల్ కలరు తచ్చిష్యాళిలో, భారతీ 
యత. బాళ్చాత్యుల కంటి కద్దిన వివేకానందు నెన్నన్ దగున్, 

An బవాంముదలమె నొకటి త| దాజవాంన (అహ యు U 
శకాశికాగాంగతీర [పకా శీశాంతి 

కుంజమున నిల్చి జగ మెల్ల (గుమ్మరియు., ద 

చాఖ్య “అనిది సెంటు”, తమమ్ము నామె గెంటు. 194 

-ఆ॥వ।ః ఆనివినెంటు భారతాంబ కీశ్వరుడు పం 

చిన “(వె కెంటటు” స్వామి గని తదీయ 
'రామకృవ్వసంస్థ యా మె“దివ్యజ్ఞాన” 

సంస్థ కాప, మనుచు సంతసించె. 195 

శా॥ ఓ'విద్యావతి' మైందవమ్ము మన సౌ నో! తల్లి! త్వతే్యం[దొహొం 
దూ విద్యాలయ” మల్పకాలమున నొందున్ విశ్వనిఖ్యాతి, మా 

(శ్రీ వై అండను నుండి వచ్చితివి, నీచే సూచితం బయ్యె మా 
భావి| శేయము రాజ్యలత్మీయు నిటుల్ వచ్చున్ ,యతీం(దుం డనెన్ 



266 వందే మ్హాత్లర్ల- 

ఆ॥వ॥ అనివిసెంటు వెడల, నా సామి వెడల: గా 

కక 

శ్నీరమునకు, నగరి జిమ్ము చెవుల 

విందు లపిత నేతృబ్బంద మౌ నొక సభా 

భవనమందు యువక భరితమందు. 197 

నయనములకును నఫలతన్ 

గయినేసిన యీ సమజ్య కాగ దివోన్కర్ 

వయనించెను తిలకుని లే 

ఖ యరసి పూనాకు త్య క్షకలక రుం డై. 198 



క్ర॥ 

లోకమాన్య ఖండవుు 

పూనాలో కలక రా 

మాణవ్యనదన్య మైన మవాలత్మీ య బెం 

తో నొడివె దివోన్కరు తిల 
శాననమున( గాంతి నిండి యటునిటు దుముకన్, 

వించెన్ మరియు దివోన్కరు 
(పాంచ _త్తరుణజననిశ్చయమ్ము, శటవపటా 

యించెయ దిలకు బహిరంగపు 

నంచిమడత నంతరంగసాధన మనుచున్. 

ఆఃవెః ఆత్మగారవంబె యఖలమహోన్నతి 

శా ఏ దెశ్తేన్ మన కేల యన్న మతి (పత్యేక వజాదంతురం 
వై దూరంబు సమష్టి పుష్టీ ఫలితస్వాతం త్యభా గ్యంబు త్యా 

గోడిర్డ ంబు, గళాత్మ7 రవము పూర్వోదావ్యాతిం బూంచి న 

వ్యాదిత్య[పభ నెల్ల రొందగ సృజింపంగా వలెన్ వేకువన్ . 

ఉ॥ పిట్టలు పీచుపీచు మను వేళకు లేచి, నిజ పయత్నముల్ 
చెట్టుకొనంగ వాగుపడె నెయ్యరి “"రాయగడమ్ముదుర్గ' మ 

క్ర 

కారణంబు తెగకు, సార ముడిగి 

కే|తమందు మొలక తీణించున ట్ల దొ 

కొక్క- కాలమందు గెఅత యొకొట,. 

ప్పట్టున కేగుదెంచెను శివాజిమహోత్సవశీలి నేతృస 
లు 

4 

(మాట్లు తిలకుధుండు స్వపురమ్ముననుండి సువ్భాత్సమేతు డై, 

మంగళ తూర్యమ్ములతో 

రంగదుపన్యాస గేయరాజంబులతో 

థంగించె. (బభుతదర్చా 

రున్ గాంతము రాయగడము రుచివంగడ మై. 



శ్లీగ్రద్రి వందేమాతరం 

A॥ రచితశిల్పభూరి(ప స్తరచితరుచిత 
రుచితసింవాననమున సౌ రుచితముగ శి 

వాజి యుండ సభాజనబవహొుసభాజ 

నమ్ముతో ( దొల్లి రాయగడమ్మునందు. 7 

ఉ॥ ముందు శివాజి యెందు నచివుల్ పరివారము కొల్వ భూమిషై 
నిం్యదసభన్ సృజించె నటనే యిపుడున్ గొలువయ్య, నెవ్వడో 

యందలి తోటలో. జనుచు హై యని యేనెనొ రాయి తోడనే 
కుందెలు వచ్చి చె దుమికె., గొంకద లేడియునందు మోడిమై 

శా॥ పూవుల్ తావియు నొప్పు నిందలి లకాపుంజమ్మూన౯ మె త్తనల్ 

లేవే యం చొక [కొత్తవా డడుగం గీలిన్ రాల్చు (గీష్మముమే 
ఘావిర్శూతియు లేని వె బుతువు నై య తత్యవృతచ్చదం 

బావంశేనియు వన్నెచాయ దని యం బౌ “మావలా'వాకోనెన్ .9 

గీ! ఛతవతికి కివాజిరాజాధి రాజ 

రాజమారాండునకు దస్యురంధనునకు 

నా బలా లనుచు. బలుకన్ దావలాలు 

మావలాలు గ 10 

A అని వినబడుచుండె సభా 

ఘన వేదికనుండి జాలగంగాధరు వా 

చనము నుధాసేచనము గ 

ఆన కందని జనమునకు వినంబడె మరియున్, 11 

మః జనతన్ దుస్థితినుండి (పోవ జనితుల్ జాలున్ బలిష్షున్ జయిం 

చిన ధర్మములు కీర్తి కాయులు చిరంజీవుల్ గదా! రాముడున్ 
వానుమంతుండు శివాజి తత్సఖుడు తానాజీయు, రైవాంశ మె 

'చ్చును లొచ్చానది వేలుమాట,|పజకై ళోథించుటల్ ముఖ్యముల్ 

మః పరపంక్తి న్నిలవేసి తెల్లమొగముం బాటింపగా6 జేసి మీ 
ధర మీదే యిక మళ్లి పోదుము మమున్ దండింపకుం డంచు నా 

పరి వేడన్ విజయంబు గొన్న | పజ*ళశంభాజీ'యు'సూర్యాజిలఆయం 

ద అభీరాజి శివాజి మి[తులు (పశంసాపా|త్రు లెల్లప్పుడున్ 18 
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ఇా॥ "త ం౦బోవ బిజాపురీ|వథుత యు|దిక్తు ండు నేతాజి మీ 
గు మౌటకు నొప్ప డిం దెవడునున్ ఘోరుల్ దురాకామకుల్ 
వె (డీ! యిటనుండి యంచు గదిమెన్ వీకల్ వృథాపోవునే! 

ఫు స్యుండు శివాజి, యీ |ప్రజను సంపూజింతు మెల్లప్పుడున్. 

క్ అన్న ంతచె (పకటించెను 

మిన్ను తన గుణంబు [ప్రజల మేదురకరతా 
ళోన్నతిమై భేష్ భే మను 
సన్నుతిమై, వెండి యిట్లు (శ్రావణ మయ్యెన్. కేర్ 

ఉ॥ అవులు సంఖ్య నిబ్బడిగ నై. తనువుల్ పురణించి సర్వసం 
జీవని పాల వాన కురినెన్ దమ దూడలు చెంగలింప, వే 

'దావళిజాతితీగె నుమితంబు, సువాసితముల్ 'బెనల్ , శివా 

జీ వరుణుండు భారతబుపీ0[ దుల కో ర్కెలు పండె వానితో.16 

గః అష్టదళపద్మముగ అత్మ కాలవాల 

మయ్యె (శ్రీ శివాజీ రాజ్య, మతని మంత్రు 

లష్టదళముల., శతదళ మైనను నిల 

పుండరీక | గంథమున కా పొలుపు రాదు. 17 

క్॥ పా9దుర్భావిత పులకం 

వై దొరలను మరియు. దిలకవాణీరురి, వా 
వా దాజెను “శివరామమ 

వోదేవపరంజ పే” మహాంబుగ వాదికిన్, 18 

గీ॥ పక్షవాతము మానవవ్యాధి గాగ 

పక్షపాతము మానవత్వమున వ్యాధి 

'దేళక ళకంరమున6 గాలపాశ మిదియ 

'దేపాక ళ కె తొలి ంటిది (దోవాకరము. 19 

ఆ॥ వె అట్టి పవతపాత మావరించిన పరి 

పాలనమున కతడు బద్ద వైరి 

మతవిభేదములినమతులకు కోటు లే 

దాత డేలినంత యవనిమేర. 20 
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fu 

గ 

అతని వృాదయము జాతీయకాభ్యుదయము 

తత్సమాఖ్య రివాజీ, తదనఘు వాజి 

ధర్మసమితి దూశె, నెదిరిధై ర్యము యము 

నా[స్రవంతీవవావామునందు దూకే. 

వస్తువే లేద పేదకు నాస్తి యని య 

నంగ. దగినది సింవోననంబు దక్కా 

(శీ? వాజీనువి రాజ శేఖరునకు 

భృతదమననీతికుత్సిత ఫీక రునకు. 

మం॥ద్వి॥ రంజక వాణి పరంజ వే మరియు. 

An 

గృషికవృద్దుం డొక డిటు భాషించె, 
అ ఇ 

దళితజనులకు చాన వై మెలగవలయు 

క్ తల్లి నటులు వరుని తలపవలయు 

మద్యమును విషంబుగ నెంచి మానవలయు 

ఛతవతిశివాజీ రాజ శాసననంబు, 

వందేమాతరం 

“81 

22 

28 

$4 

మ॥ జిజియాబామిగ భారతాంబ యయి సచ్బీలుం బలో ద్వేలు నా 

తృజునిన్ జేసి స్వతంత మొన దపు డా ధన్యాత్ముచే, నట్టి 5 

[పజ నేడున్ విలసిల్లుగాత! మని సంభాషించె బాలుం డోకం 

డు, జయం బందగ నాడు ముప్పదియు నేడ్డుంబన్తైం గేల్లా రెన్ 

శాక “ఏసాజీ”ని (పతాపనాము నరసింహీభూత “బాజీ[పభున్ " 

వాసిన్ గొన్న శివాజ్నిన్తై న్య పతులం బల్ మంది నిట్టిం,డ వా 

చాసొభాగ్య మెలర్చ 'నెన్ని (పజకున్ జ్రైతన్యదీపమ్యుగా 

భాసించెన్ నభ యేటనేట( దిలక (పస్థాపితం బా స్టలిన్ . 26 

_ద॥ ఎవని కథన్ సిరా వరిమళించునొ దేశచరి [త నత్షర 

స్థవిరుడు సానుగంబుగ నతండు శివాజి, సమాధి వాని చా 

యవనిధరాన రాయగడ మందున నున్నది, వాని యాత్మ నా 

యవని స్వతం|త మెప్పు డగునా' యనుచున్ దిలకింట నున్నదిన్ 
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ఆ॥వె॥ (శీ) "సమర్భరామచాను” శివాజీకి 

దేశికుండు, వాని చానబోధ 

మనెడి (గంథమునకుం దనికించి మెఅవడిన్ 
దిలకు రాట్సమాధి నిలిపె గొడుగు, 28 

ఉ॥ రాయగడమ్ముకోటను మరమ్మతు సేయ గవర్న రర్భదుం 
డాయె, సమజ్యదీపి కొల కందజు సాయము సే యుచుం డి, బొం 
వాయినె కాక పంచనద వంగములన్ దిలక | పచోదన 
స్వాయదఖండ వై భవళివాజిమ హోత్సవముల్ విరాజిలెన్. 29 

గి॥ _ ఇట్టి పను అవశ్యము లని యెబుకపబచి 
బడుగునుండియు! గొనుచుండు, బైనయేని 

(పజను మేలొ్క-లు రాజకీయజయతత్య 

పూర్వజుండు న పళ్చిమబుద్ది తిలకు. 80 

కళ తనవో ధనమో మనమో 

తన దై యిడువాడు తతతంబు తనదిగా! 
గొను దత్తము పోచయొ, న్యం 
దనచాలక మైన మోకు దాననె కాదే! 81 

చి॥ తొలి గల పాలనాధిక్ళతి ధూత మ టంచు గలంక పూర్వ ది 

వ్యుల, కిది సత్య, మేరు [వథముల్ చెయిచేసికొనంగ నేరినె 
దెలియదు, ఘర్గణం బొదవె. బెల్లము వారికి దివ్యళోటికిన్ 
బలముగ లెక్కుచోట్ల నిరువాగునకున్, కతగా తు లెందతో.లిజి 

శ (వబలె నిది దేవతామవో రాష్ట 9) రాజ 

ధానియందు, పునః పునర్వారుణంబు 

నయ్య దోషము మీది మీ దనుచు నుభయ 

కత్యలు పరస్పరస్ప c గాలు[దవ్వ లలి 

శా! అంతన్ యోగ్యులు క చేసికొన (బహాదాదు లా ఘర్షణం 

బంతం బయ్యెను, తత స్థితీ గణేళారాధనన్ స్వీయగే 

వోంతఃకృత్యము నెల "న్ గలిసి సేయంబూని ధన్వప్పు ల 
“శ్యంత క్రీ నని 'వెల్వడెన్ గతివయ వ్యాఖ్యాతృసంభామణల్ 84 



క్ర 

దితిజాదితిజులె యనవలె 

దితిజాదితిజమ్ము కాదు, ఇంపున నమరా 

వతిబాగు కదితిజన్నుల 

జతన మలువ మగును వారి జాడయె వే 2. 

వా శేలిననాడుం బలే 

స్వారాజ్యమ.బులుపు లేరు, సర్వాధిక్ళ తుల్ 

'వేజే కావలె నందురు 

పోరామిన్ వీరితోడం బొందున్ గల మ. 

దై శేయు లాది తెయులు 

(భాతృ సమాజంబు, దానవకులం బది వే 

చా తెగ దై తేయులతో( 

(బీతి నెఅపి యాదితేయవితతిన్ రాచున్ 

అనురులు ననవిడు దనుజులు 

దిసంతుమై6 గన్నుమిన్ను తెలియర, తద్దో 
రనమాజవరు గజానురు( 

గసిమనా గణేకు డమరగణపూజితు డై 

వందేమాతర ఢ- 

85 

86 

87 

88- 

ఉ॥ (తడి పూర్వ మా గజుడు దేవుని గోర వరంబు చేవుడున్ 

వలె య టంచు నా వరుని భావను,భావను కాదు వేవమున్ 

దల్లపనమ్ముశే యనుడు తాళల్చెను,పో దది వాడు పోయినన్ 

సలలిత దదియకథ బాతము భారతదర్శనముగ్తనన్ . 
౧M ఊఉ (=e 

An 

క్ 

నాటినుండియు గజవదనార్చనమ్ము 

సాంఘికమ్ముగ దివ్యులు జరిపి రనుచు. 

చెక్కు రనిరి, జరుప మొదల్ "పెట్టినాడు 
దీని బాలగంగాధరతిలకు తొల్లి . 

ఆ యదనున్ దుర్భితము 

పాయద యనిపించె, దిలకు పరిచారముచే 

మోయించె. గార్యభరము, స 

వాయులతో మంతనమ్ము లాడి వచించెన్, 

89 

40: 

4F 
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ఉ॥ (దోవాము చేసే నబ్బములు,దుస్థితి యింతట( బోదు,శ(స్త్రహీ 
నావావకేళ యత్నము, నవాహ్నిక మై గణనాయక్లోత్సవ 
(శ్రీ) హితులార! సాగవలె సిల్లుల కేమి సమన్ సమన్,,సమా 
రోవాము ెల్వి.వె6 [బజకు( (బ్రోడల యొల్లులకల్మి. గావలెన్ . 48ి' 

ఆ॥వె॥ ఆత డనీన దై, యదియు జరుగుచున్న 

చః ఎవ డొనరించెనోకద! గణేశుని విగవా మా పురీమవో 

త్సవమున, శిల్పపూర్చి యగుదాకం దదీయపురన్ధు జేమొ! వి 
ఘ్ను విభుడు, ప్రాణమున్న దియ కాని జడోవమ మం (డుకొందలున్ 
సవ మిది, పూర్ణ వేళ దనశకిని చూపు న టం|డు కొందలున్. 

క్ర 

ణీ 

కక 

క్ 

దక్సై, యంత యారి, యావటిలియు 
గణవిభూత్సవమున గండ పూనా, తేజ 

"మేక మే, యటీక మెన్నొ చోట్ల. 

కరప తముల సభాలం 

క రణముగ్చల( చె డిరంగు కాగిత మధికం 

బిరవొందె, నటుల కరిమఖ 

చరణమ్ములయందు. బూలు నరములయందున్ , 

బాలభటయువ నేవక వటలచివ్నా 

పటనుమమ్ములు పాటలభాసురము 

లుదిత మై (ప్రాకు నూర్యబింబోజ్జ్వలతకు 
నాడు గణపతిగోప్పి యా |మేడితంబు. 

శివలీలలు వారిలీలలు 

భవానిలీలలును దనుజభంగ శ్రీ లై 
నవరొంది చి[తపటములి 
వావణించెను నాల్గువె పులందు సమజ్యన్ 

రక విభాలంక రణము 

యుక్త మనుచు వత్సలార్హు లొకరిద్ద రనన్ 
సక్తుడు కాడు తిలకు, స 

మ్యక్తూర్యధ్వనికి రక్త మావేగి సిరన్, 

48 

46 

త్త 

శర! 
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flu 

Au 

An 

మధ్యా॥ వాచనాన్శన్మనఃపోషి. “మాన
ు దేవగ లేశ జోషి” 

(పాచీనక థల సమృద్ది 
“బాబు రావుసవా[స్రబుద్ది

” 

శక ॥ 

త ౦తా తద్దింతా 

త ంధిమిధిమి య టంచు' దాండవవేళన్ 

కిడె మృదంగంబులు 

త గానమున నభమొదల్ ధ్వనితము లై_. 

స క్రవంతు (పాణముతీయు జముడు ెల్ల 

వాడు, వాని దున్నయు. గూడ పల్లదున్న 

పట్టుదలకల్మి సావితతి పడ సె( బూర 

వై భవము నని వారిక థా పకటితంబు 

అది యుపన్యాససమితి, వేలైర (ప్రజలు 

నాటి సభమేటి బాలగంగాధరుండు 

పలి౭ెం (బజకు శుభోదయం బగునుగాత। 

వక్క లిందు మీ రసనాగవర్తు లండి! 

చెడుగుచెంప ఛజే లను నుడి గలడు ““ఖ 

వందేమాతరం 

49 

50 

ర్ 

డేల్యురు”, కటూ! పొకా ల్శను “రాల” కలడు వ 

రంజవే, భారతాంబ కారా|తికమలు 

ప తికలు పీరివి, సువిద్యపద్య “వ వైద్య.” 

నె నై_చికిదుగ్గరుచిభరనవగీర్ణనుండు “పట్వర్ష” 

ర్ల్లీ 

నాచారమందు నేటు చరితార్జుడు “*స్ట్రద్రారునాటు, ” ర్ 

“నా పతి చాపట్ * మతి 

పూనును “పట్టాతుభావము ననర్గమువే 
కానే భటాత్వర్గం 

6 @® 

'జేనాడున్ దేశభక్తి, కీ వీ యం.భట్, 

ఆరుదెంఛచెను నాసికోనుం 

డి రయమ్మున వహ్ని నూర్చు ని శికువార్య 

తరుచి “వినాయకచామో 

దరసావర్కరు' కవియు స్వధర్మము. చెలుపున్, ర్ 
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శీ॥ (ప్రగతిభావవితర్ణి “కవర్ణి' యీ స 
దంబు పృథుకాలభోజ్యముదంబు, [వజలు! 

నిలుడు తుదిదాక, వక్తలు వడివడి నొడు 
వన్ గృతార్థుల మగుదుము స్వామి నెన్ని, 566 

Ain అట్లు వరిచయోక్తు లాడి హూంకారమా 

(తావవాతగజానురవరిపాల 

నా! తనర్చ్ను మమ్ము నాలన బాలన 

నని గణేకు మొక్కి వినిచె తిలకు. ర్ 

గః మూషికము బొజ్టవేల్పును మోయు శేమి! 

యనుచు హితులార! మీరు న న్నడుగవచ్చు 

భరత ఖండోద్దరణకార్యభరణమునక్రు 

నలతియును బలవంతు డై నక్లై యిదియు, 58 

గః సమవిభక్తము దోవని స్వామి తనువు 
భారతీయనంఘముగుర్తు, సార మిందు 

రాతసనతC( చార |దోలు సంరంభమున నె 

శీంగి యౌరా! యనన్యలె నెల్లజనము. 59 

ఉ॥ అంతరముల్ గతించి (పజ లై క్యముతో భరతోర్వి నోమ దీ 
ఊంతుగాత' కీతమును (గీష్మము గాని ఆజంగు. బూని, శి 

తుంతురుగాత! [కూరమును శీఘము సర్కసువ్యా(ఘముం బలెన్ 
వింతురుగాత! జాత్మిపథ విశ్వమువీణియ పల్కరింపగా. 60 

గ కూలిసేసికొనెడివారు నేలదున్ను 
కొనెడివారు బేరముచేసికొనెడివారు 

నెల రము మిల్లు కెక్కింత "మకధాటి 
గా (=) 

వల్లమున నున్న భారతాంబారథంబు 61 

ఛ్ో॥ అని వండియు. గరతాళ 

ధ్యనుల నడుమ' 'జెప్పె తిలకు [వజలార! భవం 

బును భక్తి తీర్చును, భయం 
బు నై_కమత్య[వయుక్సి పో కార్చునయా! 62 
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క॥ ఒక తం|(డి తనదు కొడుకుల 
నొకొక్క- రీ బరువు మోయుడో! యన నయ్యా 
యకరుల మనిరి, కలసి యన 
సకరుల మని, కై కమత్యజయ మి ట్లుండున్ 68 

త! రాణా (పతాపసింవాుడు 

మానధనుడు, విజయయుకి, మనిన శివాజీ 

మా నేత లని యులుంగిడి 

మానితులారా' తదీయమార్లులు కండ్తీ! 6h 

చ! జననియు జన్మభూమియును న్వర్గముకన్నను గొప్ప, పామ మై 

నను పరభూమి తుప్ప యనినట్టిది శ్లోక మొకండు చాలు రా 

ముని రచనామ్ననిన్ భరతభూజనపూజన మందు న|గభా 
జనుల నొనర్చ, మీ వడి [ప్రజల్! తగుగాక! తదీయటీక యై, 65. 

గీ॥ నిదురబుచ్చు తమోగుణమ్ము. దెగజూచి 
'మేలుకొల్పియు. గర్మను కీలుకొల్ప- 

దగని సత్వగుణమ్మును దాచి చదువు 

డోయి! భారతకథను రామాయణమును. 66 

&॥ రాముని పూజసేయుదుము, రాముని జీవన మాత్మజీవనం 

బై. మను కో %్కెలేము, ఖరవాంత యతండు, ఖరత్వ సేవలో. 

గామన లన్మదేయములు, కాంత స్వదేళమ. చె ని వాని దై 

యీ మన బుద్ది యన్యమున, ని ట్లయి సాయమురాడు విష్ణువున్ 

మధ్యాః దేవుడు మనిసి మొ వచ్చు బేనికొఅకు? చౌష్ట్యవిషధ 
రావళిం బట్టి దంష్టలు నిర వశేషముగం బకలించు 

పావన | క్రియకోో అకు మన పౌరుషమ._పిలుపు నంది, 

పూవె పూయదు పౌరువంబు,పొదలు నెటులు దై వఫలందు? 

మధ్యా! తవక కా(ద్రవేయుండు తతకినలకునుమ మైన 
వృతరాజమ్మును కాటు వేసి శాలిచె, నట్టిదాని 

పతీ! చూడర! యని వాని బలికి పంచెమువేసి చేసె 

నకయపూర్వశోభా సమాథ్యమునుగ మన జాతి, గ్ర 
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ఉ॥ దం డొక యగ్నివర్యతము, చానిది |కౌర్యము “లావోగా “నలె 

గ్ఞాండరు” మూల మై భరతఖండము [భష్టమొ యన్ననాడు దో 
ర్షండము నడ్డుకట్ట యిడి తతృమ గొరవ మంది పీరమం. 

దుండిన జాతి యిద్ది, పురుపోత్తము 'అెందజొ యేతచాత్మజుల్ . 

కః “నెల్యూకన్ ౯ మన జాతికి 

సాల్యూట్ చేసి వెను దిరిగి చనె, జాణక్యుల్ 

కల్యాణచం దగుప్తులు 

లౌల్యర హిత పరమశీలలవణజన్యుల్ 71 

చ॥ జతనమునందు విఘ్నము విషంబు, న ౦వగ6 చేసి దాని నా 
గతముల వాక్కులన్ గొనుచు కౌస్తుభ ఖ్యములన్ సుధన్ స్వతం 

(తతగులుశతె నదానిం గొనుదాక స (దమథంబు సాగనీ" 

కోత మన దైన తొట్టతొలికావ్యముల నిది, వింటిరా! |వజల్ ! 72 
శ్ అమృతము చిన్నది స్వాతం 

త్యము వెద్దది, యిట్లుభారతమున ధ్వనించెన్ 
[కమిత మొక యడుగు ముందున 

కు, మాతృచాన్యంబు బాపుకొను గరుడకథన్ . 78 

ద్వి॥ (పాచ్యసాహిత్యము స్వాతం|త్యభావ 

రుచ్య వేత మని వేరు. బలుకరాదు. 74 

ఫీః (ప్రాణమ్ము లర్చించి పజను గెల్పెంచి త 
దీయవాది మనిన దధీచిగాథ 

పదితీ శ్ర తలచూపు వరమ కౌర్య మడప 

ఉనము నడపిన దాళరధిగాథ 

ధర్యనిర్వవాణమందలి పట్టుదలతోడ 

(శమము లోర్చిన వారిశ్చం[దు గాథ 
యుకి క యుక్తి యొప్ప సజ్జనత జ 

యింవ సారధి యైన కృష్ణు గాథ 

ఆక వశ ఇటుల కలదు మనకు నితివోసరళ్న్నాల 

రాశి కడిమి కన్న రసము పోసి " 

దీని మజచి బుద్ది చేనినో కఅచిన 
న్నేండ్లు సభ్యులార! యెదుగలేదు 76 
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చః అని యమృత్మవపూరముగ నాతని వాచనకుల్య సాగి తే 

ట నొసగి భారతీయుల 'యెడందపోలమ్మున నాత్మ గౌరవం 

ఐను వరికిన్, తిలగ్భుధుని పౌరుష మతర మౌను వాని (వా 

త నెటులొ చేత ను, లపితం।బది ము|దిత మాస్థయాత్శలో.76 

మ॥ (వతికు[గామకుటీర మందెను మవోరాష్ట9మ్ములో రొశైన 
ట్లు తిలగ్పోధిత రాజకీయము, నతం డుక్తి వతుం డై యొకొ 
క్కొతటణిన్ దేదియు మాజినన్ చెలియ, డు(గాశ్శమ్మునన్ గొట్టు మా 
రుతికిన్ తాతగ వానిష త్రిక విమార్లున్, గేసరిఖ్యాత మై. 77 

ర వాచచకు లందలును తిలకు 

వాచించిన [తోవ నొడివి దై ఏమాతురసా 
మీచిన్ (బజ వినగా న 

(పాచీనము గాగ జదివి రయ్యాశె! యనన్. 79 

పీ కడు చిన్న దైనం నే యొడలు నీశ్వరు మోయు 

ననుటకు నెలుక వావానము సాతి 

ఈళ్వరుడు భరించు నెల్లి సృష్టి నని వ 

కా ణింవగా( దొడ్డకడుపు సాతి. 

శెలివియు వాడి యొక్క లలి గూడిననె జాతి 

నలు వని యేకదంతమ్ము సాతి 

నరునికన్నను మిన్న కరి విజ్ఞత న టంచు 

మూదలించుటకు నై ముఖము సాథి. 

Ar సత్వమున ముకి, వెన్నెలచాయ సాకి. 
విశ్వక ల్యాణక్భ తులు నిర్విఘ్న ములుగ 

బూచి పరిమళించుటకు నీ పూజ సాతి 

యన్నిటను సాతి నీవె (బవ్మాము గోళ! 79 

క॥ అని వైద్యా చదువగ( దో 

డనె నాటూ పిల్లి కూతల వినేతలకున్ 
గణనాయక! సీ ఘీంకృతిం 

దనరింవగచే! సదాముదాయకుల మెన్ 80 
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5 కుంఖీం ద వదన' తావక 

శుంభద్ది ంక్ఫోతి శెడంద సొట్టలుపడగా 

స ఖించుగాత! చావు వ 

వాంభావపు దుష్టశక్తి కనియె ఖడేల్కంర్ . 

ఉ॥ సారము చేశదూరము గజానన! స్వార్ధము రాజ్య ముల దు 

ర్వారము దుష్ట వారము, భవద్దయ రావలెగాని యిట్టి బో 

ఛారులు వేషధారు లనుదారులు నూరునుపేరు లేనటుల్ 

పో! సవాసబుద్ది యిటులుం బరియించె వినాయకోస్తుతిన్ . 

క జరదా తమ్ములమున. బల 

సరదా కలదు మది, బడెను శక్తికి విధిచే( 
బరదా వరచా' వెలువవఐె 

' వఅద యనగ దయ నటంచు భాట్టము వినివెన్ . 

కః దినుసులు ఖాళీ గృవాముల 

మనసులు “జాలీ” త్వదంఘి 9) మహితాస కక్రిన్ 
గణనాథా! పద్యములు 

తినవే! వాదయాగ్ని వండితి మనెన్ జోపీ.. 

ఆఃవె॥ తిలలు తండులములు కలియ నౌ న్యాయము 

(పాతవడియె దాని బలుకరాదు 

కలలు కండరములు కలియ నౌ న్యాయము 

న్నిలుపు గణపత! యనెన్ గప్టి . 

An (పాప్తభ క్రిస్వరాజ్యూల్ విరాజు లఖిల 

భరతవర్ష నూతన వార్ష వర్ణనులును 

త్వత్కరుణ నౌదురున్ గావుత! (పజ గజాను 

రట్సమథనా! య టంచు చావ ట్పరించె 

కః తెబుచివది పేగు నోరున్ 

ధర తిరుగుట. జూచె జేద తా కనులారన్ 

దొరతనమాః యిది నీయది 

యరశే! శళివర్శ! మంచి దనె బట్వర్ధన్ . 
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-అః॥వెః ఎంత జటిల మైన నేమి సంచేవాము 
నుత్తరింప నిడుము క్తి బుద్ది 

పొట్టివేలుు తలవ6 బి చెడు బుదులు 
A) (A) (గ) 

"వెచ్చరిలు వరంజవే పరించె. 88 

మరణము లేదు స్వధర్శా 

చరణంబున, మరణ మనగ సాధ్వనమె యగున్ 
బర ధర్మంబున( గల దది 

పరతం[తత దాని మాజుపదము గణేళా! 89 

ఇక సావాస్రమ్ములు నౌకలన్ గలవు బసాల్ స్వర్ణ పూర్ణ మ్ము లై 

గీ 

«Bu 

iAn 

మా వాప్తాఖినయార్చితమ్ము లవి యంభోధిన్ మవాభంగమున్ 
గా వాస్తా[గము సాచి లాగికొని దీనగామమున్ |భోవవే 
యో హేరంబ! (వజావిరుద్దక్ళ తిగిర్యుజృ ంభశళం బాకృతీ! 90 

కాలమును వణకించెడి కొడిమి గలది 

యో మహారాష్ట్ర మే యుద్దరిం పగలదు 

భారతమును, (పతిన యిది, వాడి నడువ 

చే! (వజన్ గణానాయశా! విబుధతిలక! 91 

అని సావరా-రు వరిం 

వ నూహినిన్ మోహినీసుమామోదంబుల్ 

తన గమ్య మేతదృద్దివ్ 

గను దేశం బను రొదలు సకరతాళంబుల్, 91 

తిలకు వక్తా ల (పజల నంచి వలిశె ధన్య 

వాదములు, నభ ముగినెను, వేదవరన 

మధుర మగుచు నీరాజనమం[తపువు 

సహితముగ విఘ్నేశ్వరార్భనయు ముగిసె 98 

-తచ।॥ తుది దినమందు విఘ్న విభుం దోయమునం దిడ వీడువీడునున్ 
గదలిన యట్లు వత్తురు జనములు, మేజవణిన్ విభున్ విభా 
స్పద డయనమ్ములన్ గనిన చతువుకే భజనమ్ములందు పే 

యిదమును పాట విన్న చెవికే చరిళార్థత భోరతమ్మునన్. కీ 
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-ఆ॥ వె! ఎపుడు నా|శీతాళివృతి పరిపాటి నా 

యకులకు నరనులకు నతి. పద్మ 

ము ముకుళించు రాతి సమయమ్మునన్ దక్క 
వెద్దనాయకునకు "ెద్దగుంపు, 95 

-ఉ! ఆడిన మాట తప్పడు, సవాయము వీ లయినంత నేయు, నె 
వ్యా డరుదెంచినన్ న్మితమువట్టుతరంగ యె పలు, ఇాంతికికా 

మేడ, సమష్టిమేలు (పథ మేడ్యము, 'వ్యప్టికి మేల్ ద్వితీయమున్ 

వాడు సమర్డు డెనెడల నాయకు డౌట (వకాక్ళ కార్జతల్ . 96 

కో॥ గుమిగూడుచుండు నెపుడు జ, 
నము, కాల మతి[కమించి నడచెడు గడియా 

రము నరిచేసికొను గమని 

క మృగ్య మగుచుండు తిలకు కార్యములందున్ , 97 

ఆ॥ వః ఎక్క డున్నను. దిల కక్కాడే యొక చిన్న 

కొలువు, గృవాము(గూర్చి తెలువ నేల 
పడకకుర్చి నుండి (పక్కాయానుడు తట్టి 
వూ్యూవాములను పిలుచుచుండు నతడు. 98 

-ఉ॥ నె లిచూపుతో మనను నిండు వెలా ర్చెడి.[బ్రవ్మావర్చసం 

ఇ న రూపుతో? బృథివి నిండిన ధర్మములందు నంశయం 

బి అంగన జీల్చుటకు. బెట్టిన లజణ్య మెన నొనతో 

మె ని బాసతో నొక సమీడ్యుడు వచ్చె నమోవచస్కు. డ_.99 

కోక ఎవ డీతడు ?- పౌందవళా 

(పవిలసనముతోడ నీ తఫా పుట్టిన నే 

నవు రౌనొ యన్న బుద్దిన్ 
దవిలెనొ ! బుద్దుండు, తిలకు తార్కికుడు కదా ! 100 

*శీ॥ అనెను తిలకు శుభంబు కూర్చొనుము' బాబు ! 

సంజ్ఞ మోవానదాన్ కరంచందుగాంధి 

యూరు ? పోరుబందరు, వృత్తి ? సారచంిత | 

న్యాయవాదిని లండనునందు చదివి 101 
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ఉ॥ నే నఖియోగమందు జని నిల్చితి నచ్చ్చు దడిణా ఫికా 
లో, నట లతమందియు వీలు _ప్తశరణ్యులు భారతీయు ల 

య్యా !, నొడువంగరాని వెత లన్నము లై నవి వారి, కందునున్ 
వూణవిభుత్వమే, యవి మదుక్తము లౌ వివరంబుగా సభన్. 

క॥ అది మీ వల్ల నగు ననుచు 

విదితం బొనరింవ గాంధి భేషుగ నగు నీ 

యదవారకార్యనిరతిలో 

యుదావారణ మగును నాదు నుల్ల ము నుగుడీ. 10& 

మధ్యా॥ నా కొక పతిక కొలదు, నా వని యిట్టి వార్తలను 

చేకొని పగటుశు కదవె! చేయ శౌ నెల్ల చేసెదను 

శ్రీకరు డై డన గోపాలక్ళష గోల రాని యెడల 

నీ కడకకు నభ చేయ చేరదు న్యా్యాయంబు నఖుడ ! 104 

A నరుడు భరత ర్ల భుడు గీత నరయు మంటి 

వళుఖల మని నన్ 'కేసరిపతికేళు 

నన్న గోబీ, నపు డతండు నాదు వాళకి 

లికి నెదురువాకిలిగ నభ యొకటి వెన 106 

గ! ఇతడు సభ కధిపతి మొన నతడు రాడు 
రామకృప్థభండార్మ-రునాము డుభయ 

మ్మ్తు డున్నాడు వండితమి[తు డిందు 

వత్తు మెల్ల రము త దాధిపత్యసభకు, 107: 

చ॥ అన విని గోఖలేన్ గలసి యంత (బసాదముకంధి గాంధి (కొ 

వె నతని వత్సలత్వ మను విష్ణుపదీజలమున్, విడెన్ బురా 
_ జనిగతబంధవిస్థృతుల, ఛా|తుని చేశికుడో! వరీతచే 

- నె నితని వాక్యపంక్రిని, వచించె నతం డజవాత్సవాయతన్ .108: 

క॥ గంథము విని తప్పనిసరి 

బంధువు నైతి నని పల్మె భండార్కరుడున్ 

బంధముతో మోతము సం 

బంధమె తన రాజకీయ వరిచయ మనుచున్. 109 
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గీ తిలకుసార్వజనికసభాతలము విడచి 

గోఖలేడక ,-నుసభాంగ శై ఖనమును 
వీడి యిరుతెగ లన్య |త కూడిన నభ 

హోర్టమంజూష భండార్మ్క- రాద్యభావ. 110° 

మ॥ తన ధర్మంబు ఖనిత మై (వభుతచేతన్ బుట్టి గీడ్చాటు మి 

ట్టిన చట్టం బను చెట్టు గొట్టుటకు ధట్టీ గట్టి (కొన్నాగ లె 
ట్రనువౌనో కను భారతీయజనభాగ్య మే [తసంకర్ష ణా 

ద్యనితాంతోద్యము డైన గాంధి యిటు మాటాజెన్ సుమ[గంధిగా' 

అ॥వె॥ అయ్యలార! దటిణా (ఫికాఖండము 

కనక హీరభూరిఖనిపిచండ 

ము, పరిపాలకంబు కప ఘనీభూత మై 

బాల కలది బిటిషుజాలకంబు . 118: 

An భారతీయులు లతువె (బడిన జనము 

కల రచట, "పెక్కురు పొలముగనుల పనుల 

శాగతులు, వారి యె|గిమెం ముదు నేండ్లు 

నై దు నేండ్లు వారికి సొంతయానస్తి తగదు, 118: 

క॥ ఒక్కొకడు కొట్టు నెత్తురు 
(గక్కగ నీ యయిదు నేండ్ల కంటాక్టునం చా 

నిక్కాడి వానికి స్వామిగ 
నక్కడి యూరోపియన్, మదవగత మిదియున్. 114 

అఃవ॥ కొంద ఇాత్మవాత్యకున్ చెగి రిండియ 

ము ఖలుల కడ కొలువులుంటకన్న 

మృతియ మేలుగా వచించియునున్ కొంద 

అకును తప్ప దయ్యం |బభుతకొలువు. 115: 

క॥ _ దుష్టస్వాములను విడచి . 
శీష్టస్వాములను జేర జేసెడి వినతుల్ 

కష్టంబున ఫరియించు న | 

దృష్టయుతుల కవరికో, వెయింట నొకనికో! 116 
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శా ఈ యై చేం డ్రయిపోయినట్టు లెపుడేనీ ప్యతమున్ దద్గతుం 

ఈ దిక్కు లేని భారత 

యూధపు యజమాను లెన వూణుల 'కెల్లన్ 

బాధింవరా చెవుడు నని 
బోధింవవలయు మనము | పభుత్వముద్వారా 

వందేమాతరం 

117 

డాయుషాాలము చూవుచుండవలె, కాదా! బందె. కేరన్ వైన్ 

వాయాడన్ వెకుకాడు, నొక్క నతి తాం బ(తమ్మునున్ జోపలే 
డై_ యిల్ చేర్చంబడెన్ బవుం డ్లి రువ దై తన్నాననష్టాప్తమున్. 118 

శ 

An 

ఘోరము ఘోరము', పాలక 
వారమునకు బోధములను పంపగవలె లే 

ఖారూపమున సరే తర్హి 

(లీరూపముగ నన నభ కథించె నత డిటుల్. 

పండ్లు నైదు నై పోవగ నిండ్లు కలిగి 

వారి బతుకులు వారలు (బత్తుకుచుందు 

శెట్లొ, వార్వి గూలీ లని హిందువులను 
కాఫిరులు నని పిలుతు రాంగ్లజన మచట. 

ఇట్టు ల తలపాగ ధరింపరాదు 

భారతులు, కూరుచాొనరాద్లు |వభుతజాతి 

(పక్క, నోంగ్రభోజనళాల (తొక్కరాదు 

స్నానమ్హులు "కావు బాహిరస్నానళాల. 

యూ శేషియనులు శతుజకల్లు 

పారనులున్ గొంత మేలు వారలు కూలీ 

కై రారగ్గుటన్, సోదరు. 
లారా! యీ య్మకమమ్ము లావలి! మీరున్, 

సామాన్యముగా. దొొమ్మిది 

చె మెలగన్ రాదు రాజపథమున భరత 

4శ్రీమాతృపు[తు డచ్చట 
“నేమే నధికారష్మత్ళ మిందున వలయున్ 

119 

120 

121 

122 

128 
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అ॥వె॥ భారతీయు వీధి బరికించి యూర కే 

తిటు, నమినీ నెటు దెల వాడు 
6 లు గా 

ఆట్టివానిం విలువ నర మౌ పదము శై 

విదులు డిక్ ప్లరీలు వెదకినారు, 

ఉ॥ ఇంతకు ఘోరమల్ జరిగె నిన్నియొ యొంటను శెంట రతణా” 

త్యంత భణద్భట పతతి కా_ర్తిపరుల్ మొరవెట్టుకోగ దు 
'మ్కూంతి నీసీ! యనన్ దలప కై యిహిహీ! యనినారు కాంతినే 
నొంతుము [దోహి నాజ్జ పయినుండియు. చెమ్మనినారు తద్భటుల్ 

Aa 

ఉ॥$ ఈ 

సిగు సి గ్గని "కేకలు చెలగు సభకు 

మరియు ననె గాంధి రెండవ తరగతిన్ [బ 

యాణమో వాడు దిగవల, నట్టు కాదొ 

స్వాన.ఖభవ మిదియును తలపాగ వలనె 126 

విధ మైన సంగతుల నెన్నిటినో (వకటించెం బ|త్రికల్ 
'వావిరి, వాని( జూచియును వాడుక మానర, లండనేగినా 

నో ! వరవర్జులార ! యట నున్న ప్రధానికి చాదభాయి తో 
= 
a 

రో 

అ॥ వె 

వివరించీనాను గుణులార |! (పయాణముఖర్చు దండుగై.,. 

“ఛాంబర్ లేను'కు ద ష్టాం 

తాంబరములు తాను చూపినన్ జేలికలే 

'వెంబరవిత్తునె యబుతిని 

సంబర మే మిత్తు నాదు జనమున కిటు లై. 128 

వాయికోర్టుజడ్డి యయినన్ 

బయివనతో భారతుండు [భమ కూర్చనిచో 

పయనించు నా|ఫికానుం 

డి య రోముఖశిరుడు న|శ్రునిచితాతుడు నై. 129 

కోటు తొడుగు శక్తి లోటు గావచ్చు(బో'! 
వోటు నిడెడు హక్కు నోటువడునె ! 
యిట్టివాని నదుర నేము కాం|గెనును స్థా 

పించినార మందు నిందు. నటులు 180 
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చ॥ ఎవుడును లేద వోటును స్పృహించు (వభుత్వము భారతమ్మునం 
దివుడును లేద, యెల్ల రకు నింతియ, ఛాంబరలేను చెప్పె, నే 
నవగత మెట్లు వో టిడెడు వా క్కిట మా కని యన్న నందు లే 
నపు డది యిందు నేల యనె నాంగ్లవరుం డొక డు క్తిచాతురిన్, 

-_ అక వె వర్తకమునకు బలె వసీయించుటకు. బన్ను 

'నేటివజకు విన్న మాట కాద 
యాఫి9కానె పుక్తై నగచాట్లు నిట్టివి 
భారతీయు డగుచు పావ మయ్య. 182 

| పని జరుగుచున్నయది పౌం 

డును మూ డైన తలపన్ను లు ప్త మగుటకై 

వినతి యిపు డిండియాపా 
లనమున్క కిందును సవోయులరునుడి ! మీళే. 188 

శ! బెదరక యెదురక (వథుతన్ 

సదమల| ేమన్ వశము సలుపుకొనం |బజా 

భ్యుదయమ్ముకొ అకు గడగితి 

నిది యెల్ల రి సానుభూతికృతి ఘనులారా! 184 

Mu వెండియు గాంధి (శుతులకు౯ 

మండనముగ( గొంత పలికి మౌనము చాల్ఫెన్ 
భండార్కరు గోళ్లో తిల 

కుం డయ్యక సేతు మని రకుంరితము కృషిన్. 185 

-మధ్యా॥ చాచేకరాన్వవాయు లగు సవాజన్ములు ముగురు తత్స 
థా పరిషద్యులు గ ( దుదివట కుండి తిలకాదృతు లయి 

శాపించుకొనుచు నాంగ్లయశాననము లను కెంజాయ 

(పాపించిన కనులతోడ స్వభవనో న్ముఖు అయినారు. 186 

_ఆ॥వె॥! అచటినుండి గాంధి యరిగె మచాగను, పూ 
నావురిన్ దదు క్రి పేవరులన 
లభ్యముల నొన ర్చె లవకాలమున, బవాు 

కాలముది9తములు చాల యొడల, 187 
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Au తీసికొనిన యప్పులను భూదేవికి( బ్రతి 

వోయనంబు నొనంగుచు వాయి గూర్చు 

శేజసాంరాశి యా యేట తిరిగి యిడడ 

దొడ్డవాడు నొకప్పుడు చెడ్డవాడు. 188 

బక ॥ ఇడకుండుకు కా దవనిని 

కడు బాధించె. దవనుండు, ఖరభానమునన్ 

మిడిసిపడుచున్న వ్యాధుల 

గడందో యగ లేక జనము కళవళపడగా 189 

శ ॥ సూనానగరి మవో మా 

రీనామవ్యాధి వేగు కేగెం బభుత య 

దాని నిరోధించుట క్ర 
చేనయినంతయును మిగుల కేయుచునుండెన్. 140 

“శ్ర ॥ ౪ రాష్ట్ర రాజధానియు 

[కూరం వీ వులు సోకి గోడ్వడ సస్య 
(శ్రీరమ్య తే [తము (క్రిమి 

వారంబున( బోలె మురికి బహువిధ మగుటన్. 141 

చా ఆ కష్టావధి రోగపీడితుల చావా గస్తులక్ గుంజెసి 

లే కారుణ్యరసం బొసంగి మనికా (అిభ్యాత 'రుస్తుంబికా 

జీకామా' ధనవర్యు భార్య, పతినిన్ జేకోక “మీరా నదా 

వైకుంరున్ గొలిచెన్, (వజన్ గొలిచె నీ పద్మాడ. నిష్కామ యె. 

ఖః బిటిషుపరిపాలనం బన్న వేరు విన్న 
పడగ విప్పిన గోధుమవన్నె [తాచు 
భారతీయ స్వతం |తళాభరితదివ్య 

కోలశమును చుట్టుకొన్న దా గరితమేను. 148 

| వెక (పజల చసేవలోన వ్యాధి నొందియు€ జం(ద 

రేఖ వోలె నామె రెకౌొ-నియెను 

పలువు రిటులె రుగ్గపరిచర్య ( "జేసిరి 

సగముమందు నదువచారమందు, 144 
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కా॥ బొంబాయిన్ [(గమియించి యీ రుజ యిటుల్ 

పూ ర్హోవచారంబి వై 

ద్యం బె త గను, వై ద్యళాలలును వైద్యం విందు నంతంతమా- 

(తం జై. తగ్గద, రాండృమాఖ్యు డొక డధ్య తుండుగా' బ్రేగునా" 

శం బాశించి [ప్రభుత్వ మేర్చరచె సంస్థన్ , ముఖ్యు“డై లెన్టు నున్. 

క॥ పూనాలో నీ యిరువురు 

హూణోద్యోగు లొక దళము నుంచిరి, వారల్ 

వూణభటులు, ననభిజ్ఞాలు 

మానితభారత పరిచి తమర్యాదలకున్ . 146- 

గీ॥ ఎలుకనుండి మనిసికి. (చాకు నిద్ది వ్యాధి 

యెలుక సామానుమధ్యలో నెందొ చచ్చె 

నట్టి సామాను దేవగ్భువోదులందు 

వూణదళము సోదాచేయుచుండె గృవాము 147 

శా; వ్యాధిగన్తులం బట్టి మోయునెడ నిర్వ్యాధి పజకముట్టి యే 

బాధల్ లే వని తోచి వీజెదరు, సర్వ ద్రవ్యముల్ క్రీర్ల ముల్ 

బోధింపన్ వినరై_రి, నెన్టుదరు పోపొ మ్మంచు, నిండ్లన్ భటుల్ 

శోధింపన్ దొడరన్ |బవర్శీ'లెను వెచ్చున్ గీడు, మే లెట్టిదో! 

కు నాటూనరారిచే 

డ్చాటున్ గరప[త్రమున వివరముగ. బగ కెన్ 

లో టవనము, ధనమానము 

లోటువడితి మనుచు, అండ నొందెను దానిన్. 149% 

క॥ రాండును నై రెన్టును మా 

గండమునకు మూల మైరి, కదలింపవలెన్ 

గొండొకచోటికి వారిన్ 

ఖండితముగ (వావె “నత్త కరవ తములో. 1503 
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గీ! వేలమంది (మందుచు నేడు, వీరివలని 

యేడు, నగరిని రాబందు లెగురుచుండె 

కంటినీట నతరములు కలక చాటీ 

నట్టి లేఖలు తిలకు కార్యాలయమున. 15i 

చ్వీః మానవుల మ టంచు. బూనాపురమ్ము 

నీనాడు రషించు నింగ్లీషు| ప్రభుత 
,కొన్న రోగమె కనికర మెచ్చు కలది 
యున్న యీ సిబ్బంది యుబ్బు నిబ్బంది. 152 

ఉ॥ ఎంతొ వినీతియందు ధ్వజ మెత్తిన యాంగ్రవిభుత్వమందు నీ 
వింతలు పుట్టునే! గృవాులు వేడిన కా దని తద్భృహాన్గు లై_ 
యింతటి నీచక్ళత్యముల కిం దొడిగట్టిరకే!' భటాళి, ర 
వ్వంతయు నైవ రీ (వజలు, వా రుపసంవాతు లౌట ల గ్గగున్* 

గీ వ్యాధి సోకిన వెంటనే వచ్చి చెవు 
వలయు నా యింటివారు, చెప్పనపు డొందు 

దురు కరినళితు, నిట్టు లేర్చరుప జనులె 

జడిసి వత్తురు, దీనికై నైన్య మేల? 104 

ద్ జూమనిధి దవ ము సే 

డే మయ్యె? బుణంబు చేసియునియు. దోడన్ 

(శ్రీమత్చాలనము (పజల 

నోముత! యీ వ్యాధి పేర నును రెడలనటుల్. 155 

చః బలితము వ్యాధితోడం గలి వై (వభథు! పన్నులుకట్లి నాము భా 

ర్యల 'మెడపున్నై లమ్మి, తిన నన్నము లే దయ! నీ దయన్, (బపు: 

ష్టుల(బచరింపు మమ్ము౧బని చూపుము చేత క టంచుంబోయి మై 

తులు! వెస మండలాధిపతితో మొరిపెట్టి నిలుండు చెంగటన్ .156 

చః అని _పచురించె వేల (వతు లమ్ముడుపోయెడి స్వీయవ।తికన్ 
జనసముదాయమాననము చాయం గనంబడు తథ్యమాతృకన్ 

బనితసమజ్షు డౌ తిలకనాయక హౌళి, యి దిట్టు లుండం ఐ 

లై నధిపు డీత డైన సభ గృష్టి యొకండు శివాజిపుష్టినై . 1567 

19) 
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(సగ్ధరః పూనెన్ దీక్షన్ శివాజీ పురుషమణి రుజీభూత దేళస్టితిన్ జీ 

వానూన క్రి, నొనర్పన్,; బతిఘటనవ లోనంతమందించె'నఫ్టుల్ 

ఖానుకా”, దోషంబుగా(దద్భ నకృతి 'నెవరుంగాంచరాదట్టు లేనా 

డే నిస్స్వార్థుండు నేనీ కృతమ.ఖుడె యగున్ 

గృత్యనిర్వావాకుండున్ . 158 

మ॥ అని కాలాంబుధరధ్వనంబు (వకటం బె బాలగంగాధర 

స్వన మధ్యతత నిర్వహించె, నిక తెవ్పన్ లేము కల్లోల మిం 
తని పాలించెడివారి చితృ మున, “కై మాఫిండియాివతికా 

న్వనితంబ్రుల్ మునుమున్నె వానిపలుకల్ సం దేపహామూలమ్ము! లై 

క॥ _ తప్పనినరి యగునప్పుడు 

గొస్పమనీసి నేని దునుమంగూడును ప౦జకున్ 

'జెప్పెం బరానుల విప్పవ 

మివ్చగిదిన్ గేనరిం బరించిరి జనముల్ 160 

క॥ ఆ వాచనముల వర్ష 

ప్లావన మాఅకయ మున్న పడనేపడెంబో। 

భావస్థలమున( విడుగు శ 

రావంబుగ ధైర్య మగుచుం |బభువర్గమునన్, 181 

శీ రాండు నై_రెన్టు వాతు లై రి రాణియుత్స 
వమున శేగి మగిడెడు రేయి, వధకు లెవరొ 

యవిదితము, తిలకుని యువన్యాన ఫార _ 

మింత చేయించె నని నిశ్చయించె (బభుత, 162 

-చ॥ ఇరువురి వాంతలన్ దెలుపు నెవ్వడొ యాప్రున క ర్రీల్రి కే 

మిరువదివేల రూవ్యముల నిత్తు మ టంచు( (బభు మాడే, నొ 

క్కరూడడుగన్ దిల కృఠలిక[గాహ్యుడెనాకనుకొ” వాంత,యొ 

'త్తెజుగున చెంచినా వతనిం చెల్పెద నీకు న టంచు _ తో, 168 
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ఆ॥వె॥ త మొగమువాడు తిరిగి మాటాడక 

వ గూఢచారి, విభుత పురము 
వ సుశయంబు గలిగి నాటూసోద 
రు నధీినమందు మెలగం గొనుచు 164 

శ॥ పృలేకల నడపుకొందఅ 

జ[తయుకాతురుల( | బభుత జైలున నిడె, నీ 

స|తాతిథ్యమునకు దొలి 
పాతు 9౦డు వరంజే సవతులయందున్. 165 

శా॥ వై శాల్యమ్మున( దక్క "భేదములు లేవండీ! స్వతంతాన్య మౌ 

'దేశంబందున జైళ్ల కిండ్ల కని యే ధీమంతు డాడెన్ దిలక్ 
శా శంకించునొ' ముంగిగా నుడుత నీ గడ్డన్ బ 9 భుత్వంబు నో 

డాశల్ పంటకు వచ్చె నంచు. జెఆసాలన్ జొచ్చె నాహూతు డై... 

ఉ॥ రాండుదురాగతమ్ముల( బరావనిలో. బలుకాడి గోఖలే 

పండితు డిందు రా, బుజువుపటు. దిలక్కుధు ఖై దునేసి నో 

.తొండినుడుల్ తమింపు డని తోడని వేడగం గాంచి గోఖలేన్ 

గండ9ప౦ భుత్వమంత(దిల కార్యు" బెయిల్ 'పయింబుచ్చి తోపి.లెన్. 

Bh అనరాదు మీరు వినరా 

దు నేను నుడి నిట్టిదాని తొరవడి యెవరో 

యనుకొంటిరి న న్ననెం దిల 

కు నిను విడుతు. దప్పు నొప్పుళొను మను వభుతన్. 168 

జీ] ఇది పరాయియేల్కడి, పజ నేలుట కోని 
పీర్చుకొనుట కాదు, మజియు దీనికి మెడ 
కాయవెని తలకాయ లే, దీ యొగి నిక 
నెన్నొ యిత డాడె. గాని పాటింప మేము, 169 

ఆ॥వె, ఇతడు ఠాణిగూర్చి యెంత వా9సిన నందు 

రాజభ క్రి యీ, రాజు నెదురు 

కత్తి లేచె నితరకటువాక్యముల నని 
తిలకుఖై దు సమ్మలతించె గోరు 170 
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ద్వి భారతపఏ తిపురపతి 9) కా లయము. 

"జేర తద్యార్శకు( జింతించె జనము. 171 

మ॥ అభియోగం బది యర్దలత లజపత్యా ద్యార్జి తోద్యన్నిధిన్ 

శుభకార్యంబు, తిల| క్ప'థారమణి కుచ్చుల్ మంచిముత్యాలతో 
నథలన్ గై సముద్రమున్ గడచి, శిణాంతమ్మునై_ యిందణో' 

పభుతన్ బోరి రచేళ్యు లిద్దకృతికర్నల్ “మాక్క్సుముల్ల  ర్ముఖుల్ , 

కక  రాజదో*వాులకు వి%టన్ 

లో జెయి లది నరకనాకలోకనునీమన్ 
"రాజిలం గారాగార 

వ్యాజమ్మున నరక మయ్య భారతభూమిన్. 178 

A పథుత పురి వడికించెం గారన్ (బజం బురి 

కొలుపుచున్ దన్ను వడకించు బలియుచేత 
నిందునై నను సమత. బాటింతు ననుచు 

బందెదున్తులు తొడిగించె పండితునకు. 174 

ఆ॥వె' కృష్ణు డెంతవాడొ ఏ దాది నగుటచే 

నిన్ను నంతవడికి నేను వెంతు 
నిక్క డుండు కొన్ని యేం డ్లని కారాంబ 

పలికినటుల నేదొ తిలకు వినియె. 175 

ఉ॥ ఆ యవధిన్ న్వ రాష్ట్ర) మున నై_నది కాం[గెను, దిట్ట శంకరు 

న్నాయరు తద్విభుండు తెగనాడె( (బభుత్వము నిట్లు తన్ను కా 

రాయతనస్టుం జేత యనయం బని, చానిని విన్నతోడం చా 

నే యల పీరమం దధివసించినయట్లు తిలక్ |పకాశిలెన్. 176 

శా॥ నాటూసోదరులన్ న్వమి[తులను బంధా పేతులన్ జేయ నై 

పాటింపంబడె నిర్ణయము సభలో, బల్కెకా బెనర్జీ కనుల్ 

గాటం బ్మకుభరమ్ము లౌచు. దన యిక్కాట్లున్ , జనం బం తె, యో 

మాటల్ విన్న తిలక్ తలంచే నిజజన్నన్ ధన్యధన్యంబుగా. 177 
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శే॥ స్మ్టృతివథమ్మున నిరువై పు చెట్ల నీడ 
లై. తిలకునకు గతవిషయములు తోశె 
హూూూముకర్ష కో ద్యమమున కాముదమ్ము 

(శావినముఖమ్ము పెట్టి నేత లగువడిరి. 178 

గీః అంతకును మున్నా యానాడొ యనుకొనియిను 
వారి మితవాదు లని, వారి వాలకమును 

తాను “లావోరు''కాం | గెనులోన భూమి 

శిస్తుగూర్చి మాటాడుచు( జెనకె నిటులు. 179 

ఉ॥ మాటని భూమివ 'న్నెవరి మంచికొ యొల్లర మిందు నేటి కేన్ 
దీరుపు సేసి విద్యగడిదేరినవారిదె శాం(7 సన్న వెన్ 
దూరును( వాపి దీనికి విధుంతుద మోతితచందకాంతి చే 
కూరిచినామొ? యిందు (పజ కోరినటుల్ మన వై దు లొప్పుతన్! 

గః పార్లమెంటున నభదృష్టి పడని దొకటి 
భారతవిభాగ మదియ, “హాొర్చర్ణు వెబ్బు 

రెయిడు రాబర్ట్ఫు వాల్లరు కయిను పాలు 

వాంటరును నవురో” జ్యాదు లందు. గలరు, 181 

ఈ॥ నౌరోజీ యధిపతి, లా 
వోరున కాం|7గనుసమితి, తదుక్తుల నలుగో 
జీ రవళించు స్వరములుగ 

నారజములు తనకు కొన్ని యయ్యవి యిటు లై. 182 

ఆ॥వెః పార్గ మెంటునందు భావిభారతభాగ్య 

పత రేఖ చెడదు, భద మెపుడు 

పుడమి నుండ నోర్సు చెడు మానవళరీర 

మునకు దాని కెట్లు పొంత నౌను. 188 

మధ్యా॥ కాను (బతికియున్నయట్లు తగిన సాత్యుము చూపకున్న 

చో నెలనెల వెన్ష నెట్లు చొప్పడదో యక్ష భారతస 

మీనచారి | ద్యసాత్యుమున మెప్పింపకున్న అండనున 

వూణపాలకులనుండి ధన మూడివడదు సాయముగ. 184 



294 వందే 

ఆ లతలులతలున్ జనము లావటీపోవుచునుండ నిత్యదు 

ర్భికముతో తలా సగటురీతిగ రాబడి యేట నిందు బు 

జ్వీ&తీత మీర్వదా? యిరువదేడొకొ! రూవ్యము అంచు( బాలనం 

బతమ మౌనొ సారవిభవాంవాతిలో వాతి దాని కయ్యెడిన్ 185 

ఉ॥ ఐరిషువార లేలుబడి 3న బొటాబొటిఖ ర్వొసంగి, స్వో 

ర్వీరుధి రాయి కాయ మొరుం వీల్చగనీక న్యచేశకోభకై_ 

కా? వ్యయం బొనర్చుకొని తాలె మవివదవుల్ భజింపగా 

ఘోరములం బడన్ [బిటనుకున్ దొరికెన్ (బజ భారతమ్మునన్ . 

ఆఃవె। అడి7 నొకని నొక్క డాతని కొట్లలే 

దేమి! నన్ను గొట్టనేల యనుచు 

వాడు చెప్పె నతడు బలవంతు డాటచే 

కొట్ట జాల నిన్ను కొట్టితి నని. 187 

ఉప నిటవచ్చునప్పుడు వచించెను వాకు ,-లపొందు గూర్చి నా 

తో నతివాదిమజ్జనము తో డిది మీకు, త్వదీయ కాం గెసీ 
యానము మా యనం బొకటె యంచును లండనునందు పాలనా 

స్థానిన్వరాజ్యవతులసితై రిషునేత, శుభమ్ము లీ నుడుల్. 188 

Ar తన కుభాకాండు లందింపు మనియె నతడు 

"పేరుపేరున కాంగెసువారి కెల్ల 
నీ విధము తోడు మన పోర? బోవు ముందు 

తొడుగుకొనుజోడు, భారతితొడవులార' 189 

ద్విః ఇంతకన్నను నెక్కు- నేమి వచించు 

కా9ంతి నన్నగ నుడి రాజి నౌరోజి, 190 

క్ అది పూనాకాంగ ను, తా - 

వదలుకొనెన్ గార్యదర్శివదవిన్ బిగుతై_ 
నది యంశి6 బలె. గలవాము 

నదమున( దీళ్ల మయి నంఘనంన్యరణక థన్ . 19t 
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గీ ఆకలి జనింప జరరాగ్ని యటులు కాంగా - 

సాది ముర్మురసమవచోవాది యగును 

చేంద్రనాథబజెనర్జి వాచించె నధిప 
తిత్వమున నుండి పజ అెల్వి తగుణ మగుచు 192 

పజలార! మైకమత 
సంజ మె యీనాటి నీభ స్వరాజ్యము నే మై 

నిజళ కి నేలుకొనునో 
బుజువొనరించె నిక దొరల యీగియె వలయున్,. 198 

ఉ॥ నాలుగునూర్ల లకల జనమ్మున కచ్చట పోొర్గ మెంటునం 
౧m య౧ 

An 

fn 

చే లలి నొప్పెనో ప తినిధివ)జ మెడును నూర్హ కిర్వదే 

మో లఘు వౌచు సంఖ్య, నిటనో వదిలకల కొక్కడేగతిన్ 
లోలునో! శాసనాస్థ్రల బభుత్వము న్యాయ మెటింగి పల్కు-నే. 

తాము చేసినవానిని తామె విటుగ 

గొట్టుకొన రెట్టిరేనియు(, గొట్టుకొ నెను 

వభుత వాగ్దానముల నేల? పిజలు కార్! 

భారతీయులు, నడిగెడివాడు లేడు 195: 

పోలులో నెంతొ యంతియ పొడుగునను వ 

చించె “వాలోోలు” పీభుత చలింవదు స్వయ 

మ దొక యంత మె తొలినుండి యని వజ కదు 

వవలె దాని జ్వాలాయితబలమున నని. 196: 

లే దయో దివాలాతీయలేదు దేశ 

మని పలుకు( బభుతకామణి, యగునుగాక! 

యా దివాలాను చేరుట శేది వాలొో 

తత్సరణి(. చాను చనుటలే దనవళంబె? 197 

మధ్యా దండయాత*"ల కిట నుండు దండిపౌొజున కగు ఖర్చు 

నిండియాొ భరియించి యిటు లేల? దైన్యంబు నొందవలి 

నండయో మనకు నీతికి విడాకు లిచ్చిన రాజకీయ! 
ముండు నె ట్లిక జనంబు కటికుప్పునిర్నుయ నాళ్ళయించి? 



౨96 

Au 

చ్విః 

క 

క 

వందేమాతర్యో. 

“పాదరాలీ”న్ శివాజీని నాంగ్లవిభుత శశీ 
సేనలో నుబేదార్లను కేయకున్నె! 

వారె యివు డున్న, నింతకు భూరి పదవి 

భారతీయున కిడ భూమి యోరగలదొ! 199 

తినుట కన్నము లేదొ తెగబడి జాతి ఇ 

యొనరించు నెదియేని, ఘనవప భుత్వంబు 

యూరపుజాతికి నొరం దీనిపోదు 

భారతవజ యని భావించు టురవు. 200 

లండను కాంగెఫీసు మాచే ము 

వెండిని గొనె ఖర్చులకు, లభించె. బయిడి త 

న్హండితసావోయ్యాకృతి వ్ 

మెండువిలువ నుజననఖ్య మే యెం దైనన్. వి01 

ఏదేని రాజకీయమ 

తాదృతమున్ గాక ఫలము నందుకొనదయా! 

ఏదో యొక పతకము మన 

మెరినిశై లండనుసభ మేకొన వలయున్. 202 

వెనుకకు జాూచుకొనుచు దు 

న్నునొకొ! పొలముదున్ను వాడు, నూల్కొనవలెన 

య్యనువున చేశాభ్యుదయం 

బున బురుషుం డవధి వీలటువోనివడి మెయిన్. 208 

&॥ ఎత్తుననున్న వారికి లభించును నిర్మల మైన గాలి,వై 

కెత్తిన మానసమ్ములకు నే మత భేదము లేని భావ ము 
వ్వెత్తు లభించు, దాన విలసిల్లును దేళము, రాజకీయముల్ 
మెత్తగ వీవ రాజుకొని మే లిడు, వీవన తృపిలేమియే. 204 

ఉ॥ తూర్పునం బుట్టి నాగరికతోన్నతి పళ్చిమ మేగ సూర్యమా - 
రార్చితవేగ మౌచు, నధమర్హము వళ్చిమ మిప్పుడేని తా 
తీర్పంగడంగుగాత! తన దిర్హబుణంబు నిజోత్తమర్ల మౌ 

గ తూర్చున "కేతదర్ధితము తోడనె యిచ్చి గృహీతభాగ్యమున్ 205 
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వసంత। ఏనాటిశేని లభియింవక తప్పదండి! 

యీ చనేలవారికి స్వతంత్రత కాం గెసండన్ 

యీనాడు కాదు, మన యీతల కంద, దై_నన్ 
చానన్ లసిం(తు మన పుతులు పౌతు లెల్లన్ 206 

చ్వి॥ జరిగిన చరిత యుక్సావాకారణము 

జరుగ(బోవునది యా శ్చర్యకారణము 207 

ఈక గంగాతటజనితర్షి త 
రంగిత మాళీర్వచఃపరంపర తో డై 
పొంగులు గా కెట్టుండును? 

మంగళములు కాం (గెనుద్యమంబున. (బజకున్ . 208 

-ఉ॥ కొండలు నేడు దివ్యవురి. గొప్పున చాల్చ్పకమున్ను, వెన్నల 

గ్షాండరు సేన “మై (గ్రినుు గాంచకము, న్నలిళాలిలోనియా” 

పండితదృష్టి చుక ్కాలకు. బర్విడు మున్ను, (పభాత మెల్లెడం 

బండువుగాకమున్ను, మధుమత్కృాతిభాషలు భారతమ్మునన్ . 209 

Af అంతపెద్ద సుకేం దవాజ్బ్చ్యాసమందు 
లు 

నో సఖుని యివి నుడులు భత్యుములు చెచి6 

దక్కినవి (పతా ళనార్ధజల మీడియ 

రా గా తే కు, (దాతమధు విడు(గాక దొరతనమున 210 

An ఎంత సొగనుగ నుండె! నభాంత మగుడు 

తన శివాజ్యుత్సవారంభమును శివాజీ 

నా బెనర్జీ నుతించి మాటాడిన విధ 

మటుల యెంత మాళవ్యోకి యందగించె! 911 

క ఒరవడిగ “మాజినీి" తగు 

సురేం[దనాథునకు(, బెఅలు చోద్యపు ెలివిన్ 

మెబనసినను శివాజ్యాదుల 

కరణి స్వదేశమతిపొంగు. గల్పింతురొకో! 112 



గః 

Ar 

Au 

fn 

CUE) 

Af 

కేం దసభ గవర్న రునభన్ గేలు సాచి 
తెమ్ము ధన మనుటను తాను దెప్పిపొడిచె 

భర స్వథనమ్ము వెచ్చించి భార్యధనము 

కూడ లాగికొనుటయె యీ జాడ యనుచు. 

కాం(నున( గలకతానిగమమునందు( 

దుజకలకు వారి పొర లెన్ని త్వరగ గాం గె 

సీయు లౌటకు. (బసిడెంటు చెలగ6 బలికె 

భానపథయాని “రవామతుల్లానయాని” 

భారతీయున కేట "రాబడి తలనరి 

యెంత? పందొమ్మిదవవం తె యింగిలీము 

వాని రాబడిలో, చీని చై నికంబు 
కూరి యి;తి? వలుచోట్ల నొక్కొటి యణాయె. 

భారతమ్మున నిపు డెంత [పజల సంఖ్య"? 

యిరువదియుెండు కోట్లు, న చెంత [బిటను 

నందు? నాలుగు కోక, యీ చందమున న 

తండు వలు లెక్క లెంత సత్యముగ( జెచ్చె!' 

ఎంత విస్తరిల్ల నేమి శాసనసభ 
భారతీయు లైన (పతినిధులకు 

వోటువాక్కు. లేదు, భూరి యయ్యు ప్రజది 

శెలివి గవ్వ, |బథుతది చెనురవ్వ 

తాను శాసనసభ సభ్యు డైన నేమి 
(వజకు6 జేయ(జాలడ మేలు (వభుత 'నెదిరి 

(గుడ్డిలో మెల్ల గోఖలే కొంత మేల్, ఫీ 

రోజిషూ వలె నత డాంగ్రరోచనుండు. ణే 

వందేవహోతరఢ 

218: 

B14 

215 

216 

21T 

218 

ఉక రో జొెక వింత నాటి యిరు రోజులు, నాత్మనువాద్విచారణన్ 

వోజరు తాను కోర్టు, కది యారసి మూగి 'జనుల్ తిలబ్మవో 

రాజుకు జై యటంచు నలరం బదివేవురు చూచి యో] సుధీం 
(వా! జననేత వీవెయని త న్నధికారి నుతించె ముగ్గు డై. 219% 
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చ॥ ఇటులు తలంచుకొంచు నిదురించె నవో! గుఆఅకన్ తిలగ్భుధో 
దృటు, డట బద్దు డైన తొలివాసరమే గుజుకొట్టి నిదిలెన్ 
ఘటిత మెడందలో దిగులు కా దది యోజన గాని, మై క్భశిం 

చుట వెతచేతం గాదు హితభుక ము లేమినె గాని వానికిన్. 280 ' 

మధ్యాః॥ మొదటి (శుతి పతిని మాక్సుముల్ల రంప జదివి చాన 

కః 

Ay 

fn 

ఆః ప 

మొదట నార్యులు వసించిన దుపోత్త ర ధువమె యటంచు 

విదితము నేయు (గంథమును విరచించె బంధనంబుననె 

'యెదలకు( బలె దివాచీల కెన్నొ రంగులు వేసె దిలకు, 2ని1 

పూనా నగరము దేశ 

ఛ్యానుల పురుటింటి యూయె అని చే రొందెన్ 

నానాసా పాబుదడము 

లోని యనేకులకు నందులోనే |కీడల్. వరిని. 

తన్నవోరణమారణ తప్పి వచ్చి 

విధృతకాషూాయవేషు లై విడిసిరి కతి 

వయులు పు+*నాను బొంబాయిపురమునందు 

విప్లవము నూణిపోయుట వీరి వృత్తి. 228 

వీరిని పేర్కొనియే వ్యూం 
భారతజాతీయసభకు భవదుం డగుటల్ 

వీరికి హితు లతివాదులు 

ఫోరామిచెలుల్ [కియా |వపూర్ణులు మెణియల్. 924 

కలడు రాకురుసా పాబాఖ్యాకు డొకడు 

వఅగు నొక “డగ మ్యానంద పరమవాంన” 

మటియు6 గొందటు చట్టము సజకుగొనక 

దొరతనము నెదురగ మది. దొలుచువారు. 225 

యత్న మెట్టి దైన నది ధర్మబద్దము 

ఫలిత మెపుడు ధర్మబద్ద మగునొ 

యింటి నజణుమువారి గెంటుటలో నెట్టి 

(కూరకర్శము నఘ దూర మగును 226- 
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చ్వి॥ రాజు కా డాంగ్లు డా కామకు డగుట 

రాజ వి దోవాచర్య యెదియు గాదు. లి 

ఆ॥ వః విష్ణు వైన దదంశభవిషము వైన 

చావునకు( దెగించినపుడె సర్వ మిడును 

భ_క్టిం జూప ముజ్జన్మలు, శక్తిం బావ 

నొక్కు జన్మ ము_క్తికై , యుదిత మిదియు. 228 

xv గీతాచార్యుడు కామహీనక్ళతి నగ్గించెన్, (బళంసించె హిం 

సాతాదాత్మ్యము పోరు, పోరును సకామంబేీ కదా?, కారు, త 

న్నీ తారం విది దేశళోభకొఅ ౩ నిష్కామ మౌ నెట్టి దే 

నీ తత్కర్మ, సకామ మౌ నది సఖా! నీ ళోభకే మూలమో,229 

ఈ।ః ఎవడు (పకోవ[దవహే 

తువొ పులినిన్ (దోవ కాచి దున్మినటులు దు 

న్మవలెన్ వాని, (అభుతతో 

బవరముై_ |పోగుసేయవలె నడిదములన్ . 280 

mw 

ET అన్యాయనస్థుల. జంవగ 

నన్యాయము సేత తప్ప, దది తప్పును కా 

దీ న్యాయము కృష్ణుం డన 
య్! 

ధన్యు అయిరి పాండవులు తదాచరణమునన్. 281 

An ఇట్టి చెయ్యులు మనతల. బుక నెట్లు? 

(విటనుముఖ్యదేశమ్ములం బిక్కాటి 
పొగడంబడినవి, 'దేశార్థము తమ దేవా 

మావాఎత్రి యొనర్శ్చి యర్చితు లందు నిందు. 982 

An కలియుగమ్మున నైదు వేల్ గడవ నేండ్లు 
శ|తుమి|త భేదము దక్క జనులయందు 

వర్ణ భేదము లేదు, నువర్ణ మొక" 

భారతీయత, గుణము లాభరణములును. 288 
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మక అతివాదమ్మున మేలుకాంచి మన బోం ట్లాశ్మార్పణం బిట్లు కు. 

యు అెగింపున్ గమనించి'యెల్ల | పజయున్ వుమ్మంచులంఘింప నొ 

క్కతృటిం బోదొకొ! పెద్దగాలి కొగుడా కై పారతం|త్యంబు న 

న్న తదుద్చోధము దుద్దుగాగ నరవించా లెన్ని యో 'డెందముల్. 

శా॥ వంగీయుం “డరవిందఘోి ష్షవాజు డె “వారీం[దు'తోడం “బరో 

డా౯ి గాపుండె ,నుష(పధానపదవీలబ్దు ౦డు, బిదాంలయం 

బుస్ గర్వింవగ జేసె నొ పయి, (రిటన్ లోనే స్వరాజ్యాపి కై 

సాంగం బౌ ననుశీలనమ్ము గలవా రా సోదరుల్ పెక్కిటన్. 285 

ఆ॥వె॥ వారి చూపు తెల్లవారి యాననమున 

నెటుపుబొట్ల్టు( బెట్టు నెలుగనట్లు 

కవిసి వారి నవ్వు కాం[గెనువారికి 

తండులములు పెట్టు కొండ టంచు 296 

చ॥ తనువున నంతరిం దియకదంబము వోలె నెసం గ భారతం 

బునను స్వతం తతాసనథలు, బొంబయి నట్టి దొకండు, నందువా 

రన.శవథప)కర్ములు, గరానులు కాని కరాను, లన్నతో 
ననుజుడు నిందు, గీత రననాగ )మునందు కరాగ9మం దటుల్. 

చ॥ కడుకొని (కాంతికారులముగా భరళావనిదానస్యము క్తివై. 

యొడలున( [వాణ ముండువట కోడక పో?ెద మంచుంగొల్వులో. 

దడ విడు నెల్ల నంగతులు చాతుము, చాచనినాడు (\పాణముల్ 

విడుతు మ టంచు(, వేసి రరవిందుడు సోదరుడుం [ఐబమాణముల్ . 

వసం॥ చాశేర్యథానామక (గంథమున్ మున్ 

[వానెన్ దివోస్కరు, స్వ రాజ్యవదంబు వాడెన్ 

భాసించె నద్ది యరవిందుని బుద్దిలో, న 

క్లే శుద్దపూ ర్లీమ న్వతం|త్రతయర్థ మౌచున్ 289 

మః ఆరవిందుం డొక వంగముఖ్యుని జతీం(చాఖ్యున్ అరోడామహీ 

శ్వర నై న్యమ్మున. "జేర్చి నై_కవిధశ(న్ర్ర|పౌఢుం గావించి మెం 

దణ వంగంబున దీవెచే దివె లటుల్ తళ్చా” ప్రతనైన్నెపుణిన్ 
మెఅయన్ ఛా మొద లై రణంబును దలంచెన్ రాజ్యసంధాయిగా. 
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An ఎవడు యోగాశ్వముననుండి భువిని వడెనొ 
వాడె యిత డరవిందు లే వలటలినాడు 

మటణిలినాడు విజాతిని దరియం గొలువు 

కొఆఅ కని, స్వజాతికళం. బంపం గొఅలినాడు. D241 

వియా॥ అరపిందకృపాణలాంఛచ 

స్ఫురితచ్భన్న సదన్సదస్యు డై. 
యరవిందుడు భారతీయచదా 

న్యరుళచ్వాగసీ అండనందునన్ , 949 

శ్రా! స్వాతంత్యంబును రాజకీయముగ నెంచం, డాత్మ రత్నమ్ముగా 

నొ తథ్యస్థితి దాని కాంతీగ సమష్ట్యాత్మన్ న్వ దేశముగా 

నొ తారళ్యము మాయః జేయు నతనిన్ వాంతవ్యుగా నిర్గురుం 
డై తా యోగము పట్టుచున్న యరవించాధ్యావకుం డెంచడిన్. 

గః గిన్నెలో నీరుక తితో( లికి యోగి 
యొకడు మంతిించి యిడుటచే నూదినపుడు 

బూది పోలిక వారీందు పోనరిలిన 

జ్వరము పోయె, యోగమ్మునం జెరిమ మిగిలె 24 

ద్వి॥ అరవిందు నందేళ మామవోరాష్ట్ర) 

మరులకు వినరాని య శరీరావాణి. £4ర్ 

శా॥ పూనాలో నొకతల్లి పూనె వాదయంపు౯ బుట్టుమచ్చం బలెన్ 
నా నందుల్ వారు వాలునందు మొనలే, నాదేళమున్ దోచు దు 

శ్ళేరణిన్ గు 9మ్మరొయేమొ! రంగు అయి భాసింపింవరేమో! ధ్వజ 
(శ్రీ నన్నట్టిది చింత, పౌరుషము దాల్చెన్ 'బౌరుపీరూవమున్. 

గి! చేళభక్త్యంగణమ.న ముత్తియవురంగ 
వల్లి మైన యా తల్లికి వారు కొడుకు 
లిద్దచా పేక రాన్వయు లిద్దజొకరు 
ధనితశపథు లా వంగసోదరులు వోలె. 247 
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కా॥ హిందూధర్మనమ. ద్రరద్దన దతాదృక్సంసదామూ ర్తి కిన్ 
డెందంబున్ వచనంబు కర్మయుగ సందీపింతు రీ మూవురున్ 

బొందుల్ మూడును (పాణ మొక్షటి,కరంబుల్ రెండెయా ఖై న నో 

లుం దా మూడును మూడునాఅయినలీజయుల్ గావు సంకల్పముల్ 

గీ వారు మువురు “దామోదర బాలకృష్ణ 

వానుదేవుల్ ”, మవోరాష్ట్ర) భాగనభకు 

నేత లాయుధ విద్యా | నీతులనుగ 

సభ్యుల. బొనర్హురు, గరిడిసాల కలరు 249 

కః ఆ ములు ననా విఅనన 

లా ములును, వా స్తములు చెలంగు భరతభూ 

చా విమోచనదీజా 

భూ వ్రత రా౦క ణ[వళ_స్తములు వారలకున్ 250 

క॥ వారి గణేళోత్సవనభ 
సారించె నకాలసాంధ్యసారరుచి నలం 

కారమున, ననుజభావషణ 

మె రీతికి దొడుగు. దొడిగె న|గజు నుడుగుల్. 262 

క] ఆదర్శము మనకు శివా 

జీ, దోరింపవలె వాని చెలువున. (బభుతన్ 

వై దేశకమును మనము ని 

నాదోత్సవకర్శ లది వినా కుళ్సితమ.ల్. వర్ల్లి 

ఉః (స్త్రీలు వలెన్ కథల్ వినుట సిగ్గు, స్వతం[త్రతకై తృణంబులం 
బోలిక6 |బాణముల్ విడువ బోటున నిల్వవలెన్ , నిరర్ధక 
కీలు శరిరముల్ వరుల సేవలలో బరతం (తమల్, (వజల్ ! 

మే లిపుడై న మేల్కొని యమి[తుల రాచుట లాల (బోచుట 

ఉ॥ ఉండిన రాజ్య మేలుకొనుచుండవొ! యూడిన స్వర్గ మేకా! 

గండరగండ! కొంతికొడుకా! కృతనిశ్చయుడా! నళన్తుండా! 
భండనమాడ లె మ్మనుచు ఫల్చుణు' గృష్టుడు వఠ్కె, ధీరతా 
మండనము.ల్ తదు కులు సుమా! మనలన్ గని పల్కినట్టివే, 254 
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చః ఒకపుడు సర్వదిక్కుల మవోజ్వల మైన స్వతంతతాఖ్యం జం, = 
(దిక నెడ మీక కాచినది దేశము భారతమే కదండి! నే ' 
డు కటికి చీకటండిః యిట డుల్లి తిమా మన? మట్లు కాదెః కీ 
వకులమె, యైన నేమి వాది 'వాడిమిలే దభిమానహీన మై. 255 

క! మా రవము షాడబాంబుధి 

గా రాళజిలుగాత! నిన్ను గానము సేయన్ 

హేరంజా!: మా యిండ్లు స 

చా ర్రైఫుల్లంబు లగుత త్వత్చూజన కై. 256. 

క॥ చావేకరులమె కానీ 

చాపము కరమందు లేదు స్వామీ: భరతాం 

బాపషృథుబాధావిషనిధి 

యే పొలుపున వట్లిపోవు 'నెట్టివి నుఖముల్. విర 

ఉ॥ నిన్ను భజించుచుంటిమి గణేశ్వరః [పాణనపుత )పుష్పని 
వ్పన్నసమర్చనన్  జివరి జన్మము చేయకు దీని మాకు, బెన్ 
గన్నుల మోత గర్జనముగా భరతోర్విన్వతంత్నతా ప్రీ చా 
క న్నవమేఘమ.ల్ కురియుగాత! మిరమ్మద మవ్మదంగముల్ . 

క॥ జనత్రతి నెంచి గణపతిన్ 
గణుతించి వచించి మిగులకాలం బిటులన్ 
గణనీయుడు దామోదర 
మనీపి. కలిగించె మంచుమయికిన్ వేడిన్. రా 

మధ్యా॥ఆయన్న దమ్ములకు నతిహితు డల రాకూరుసాపా 

బాయన బొంవాయిపురరవాన్య కేంద 9) సమితిపతి, వి 

నాయకు చవితి తర్వాత నతనిగన( జనినపుడు ని 

ఘా యిడి ప్రభుత పట్టుకొనెం గడగి చా వేకరాగిజుని, ఏరి0 - 

మధ్యా! బాలకృష్ణు డన్నతోడ. బాల్గ్లూని రాండును చంపి 

యోలమాసగొనియి నడవి,నుండు చోటు తృతీయుడెటుగు౯ 

గూలుప నెంచెను భటులకున్ ( జెద్దయన్న పట్టువడ 
మూల మైనట్టివానిణెను ముల్లె కాళించిన వాని. 26} 
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మధ్యా॥ పాలకుల్ నర యన. దిలకు వట ెంచి చావేకరా[గు 

జాలిమై( గౌగిలించుకొని స్వామి! నాకు భగవద్గీత 

చాలు కనుల కద్దుకొందు జన్మించి నిను గను గొందు 

నీ లలిం బలుకు నా స్మితున కిచ్చె నళు9క్సిన్నపుస్తి 262 

చః (పిదులదు జాడ రాండు నయిలెస్టును పోయిన [తోవ చక్కగా 

నె దొరకు మీకు నెల్లరకు నింక, మదీయులు మేము పోవ మ 

ము దొరయువారు వే లగుచు( బోడిమి చూపెద రంచు నేల్బడిన్ 

మెదలెడి తెల్లవారి కని మే కొనినా డురి క(గజన్ముడున్ . 268 

మధ్యా॥శవదవానమ్మును తిలకు జరిపించె, | వేటుగొన్నట్టి 

గవరన మో ముళల్లి పులి గాం|డించి కన్నీరు (తావు 

చు వినిచె వానుదేవునకు నుతమణీ! యిర్వదిన్వేల 

శకెవడు పాల్చడెను వానిని వధింవరా! తత్ కణ మనుచు, 264 

An జరిపి యళ్లై యాత డడవి( దిరిగి నన్న 
తో, దొరకి యిరువురు నురి దోరినారు 

వీరమాత యేల్చడిని శపించె నకు 

ధార దోసిలి(గొని నీవు నాఖెద వని. 265 

మధ్యా॥రేనడే యొక డురిం బడియె, రెక్కలూ డిన డేగ లాస్ట్ర 

లోని యెల్లరు, “మవోరాష్ట "లో (బకాళిలెం దిలకు నఖి 

మానితప(తికలోన మాణిక్యనఖ్యాతరములు 

మానితుల్ చాపేకరు లసమానభారతభక్తు లనుచు. 266 

గీ వాత్యచాటున నున్న దనంతదేళ 
భి యని లజవతిరాయి (వస్తుతించె 

నవయుగోదయమున కిది నాంది, వీరి 

జీవితమునకు జాతిజేజేలు ననుచు. 26 

20) 
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శ చా వేకరులనుగూరిచి 

యావతకుటీరగ్భ వామవో రాష్ట్ర మహో |! 

చాపురి! యీ కొడుకులగని 

నాపె నరీసింయహి యనుచు నభినందించెన్. 268 

ఆ॥ వె॥ వారి త్యాగ వర్ణ చా_ర్తలు పతులు 

కలక లమ్ము భరతఖండ మెల్ల 

కొంత వ|తిగణము కూపారపారంగ 
తంబు, లండనురము తాడితంబు. 269 

శీ॥  ఇండియాస్టీతిలో [విట నుండియున్న 
నిట్టి సావాసకృత్యమ్ము లెన్ని చేసి 
యుండెడిదొ యీ వజకె పతికోత్కర మని 
తర[పవృ_త్తముగ నని కొంద అని రచట. 270 

జి అటులు వల్కు |విటనువారి నాపలేద 
చేశభకికి సానుభూతి లవమేని 
యిండియనుప(తిక కథింప మండిపడెడి 
నింగిలీషువిభుత యని రిచటి బుధులు. వ] 

నః శ్యామ జీక్ళష్ణ వర్మ ఘూర్దరనివాసి 

భరతఖండస్వతం[త తాభండనాసి 

దీనికై పన్నుగడ యిందు దీటుకొన ద 
టంచు. బయనమ్ము కై అండనున కవుడు. 272 

మధ్యా! నాసికావురము కాపురము నలువొందు సోదర[తయము 

భూసురరాజపాలన విభూషపాయిత చతురమం [త 

థానురసావర్కరన్వవాయము, మాతృబోధ విగ 
తాసషభయము, కొడు మంతు తండి చామోదరవంతు. 278 

క॥ వారు "గణేశ వినాయక 

నారాయణులున్”, (బతిన వినాయకు డూనెన్ 

భారత రిపు మర్ష నమున 

నాటును(బడయేండ్ల జాలు డంబిక యెడుటన్ = 274 
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ఈ॥ అట చాపేకరుల వధము 

నిట సావర్కారుళపథ మేశావధు, అ 

చ్చటివారి త్యాగ పథ మి 

చ్చటి వీని కవిత్వరథము సాగించికొనెన్. 275 

శ్ర సావర్కురు వాంఛాఫల 

శవధి నెలకొల్చె సంస్థ, చిలువలువలువల్ 

గా వెలయుచుండ శాఖలు 

యావ [ద్రాష్ట్రంబు, వంగమందు ననుగముల్. 278 

ఊఉ! స్వ లమందు సభ్యులను (భాత సుశిషితులం భొనర్చం బూ 

నా డుగా కళాలయమునం బరియించు వినాయకుండు స్వి 

న్న పతిత్వ మాంభణితనాయక మాత్తవిదేశ్వవస్ర్రకీ 
లా గితాంబరజ్వలనలాస్యము వోోళినిం జేసె పండుగన్. 277 

శీ తిలకు బంధనాలయవిము క్రిమెయి వచ్చి 
యిలు తిరునాళు గాగ గొన్నాళు నిలచి 

౧ య య 

_దవిడభూలక్మి జయమాల నత్కరింవ 

నించి లంక గమించి యేతెంచె మగుడి 278 

గీ॥ శామమును వేగు పందెము చబిచుకొని (ప 
భుత్వ మండగొోని విజృంధితత్వమున( "జె 

అంగె ననవళె, వై తుల వెంగలితన 
మిందు లేదు కాం_గెన్స్వర్ల బుభువులార ! 279 

ఉ॥ రైతుల చేతి పంటలను రాలుపుకొన్నది, తదృలమ్ము శై 
(శోతమ.లందు మం తముల జోకగ నూదిన దెన్నొ ముచ్చటల్ 
లోతును చూపి భావిని వాలో! సుఖ మున్నదిపొం డటన్న, దీ 
భాతి. (బవర్తిలెన్ (బభుత, వ్యాధియు నాధియు సాకు లీ యెడన్ 

కః వదునై దేడులనుండి వి 
పద యనినను, వినని [పభుతవై నొ_క్తిడిం చే 
గదలించెం బ్రేగు మనల న 

నె దిలకు “లక్నో 'పురీపనిత కాం (_గెసులో. 281 
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గ ఒకాటియు రెండు మూడు నా ల్లిక్కురణి గ 
ణించి బొంబాయిరాజ్యపాలాంచి లేత 

ర|కియలం దెల్పి కా దందురా? యెవరయి 

న నిట వీని నని నవా లొనర్బె. దిలకు. 282 

మధ్యాఃఇట్టి నుడుల్ పల్మరాద యిచ్చట, వీని తీర్మాన 

మట్టులుంచుము, విరమింవవా యాధిపత్యమునుండి 

నెట్టన విరమింతు నే ననె "రమేళశచం[దద త్తు”, (వజ 
రట్టు 'తెలుపరా దని యనరా బెవంజేననెన్ దిలకు 288 

థా సుశ్రేయఃళృతిమైం (అజన్ దనువగా శ్లోణుల్ , మవోారాజరా 

ay లందు, రాజపూజితులు, "పెల్చన్ రాజమాన్యుల్ “త్య మే 

వ (శ్రీమానసి లోకమాన్య! జనతా భవ్య| వతిష్టావనే 

వినజ్హా వయో మంచు మెచ్చె. దిలకున్ విస్ఫారవిద్వత్సభల్ .2రక4 

గీ ఒక మవోసభ లోకమాన్యు. బొగడుచు వ 

శించె నతని యుపాధ్యాయవృ త్రికాల 

మెంచి, భరతోర్వి తన్ను చా నేలుకొనును 
జాగు జాగే పదునొకండు సమ అలటంచు. 285 

క్॥ తన రంగు తగ్గకయ ద 

ర్భన మిడి వుంభావవాణి సత్యభువిన్ చే 

"రె నని తిలకు [శ్రద్దాంజలి 
మునుపడి ఘటియించె మాక్సుముల్లరుకు సథన్. 226 

కః నా గురువు, నాదు జీవము 

నొ గరిమమ.గని గతించెనా! వవలున్ రే 
లే గురువు లయ్యిను గడచు 

చు గతి నని పొగిల శరేనడే చన గోలీ, విర 

చః తనదు కటుంబమం దొకడు తక్కువ యయ్య న టంచు గేస్తుగే 
స్తును దురపిల్లె, నా కతడె తొ_ల్తం (బవేశము రాజకియమం 

దున గలిగించె, వాని నుడితో6 గృతితోడ మరాటజాతి చే 

తన మని వాకొనెన్ దిల కుదారనదన్సున శేన జేమృతిన్ . 288 
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గః 

A 

ఎందు కనవలె. |బభుతయు 'నెంతొ చేసె 

నాయకులు నెంతొ చేసిరి సాయము (పజ 

కవసరమ్మున., గల దొక యవధి యెట్టి 

బెట్టిదమునకు నని తెల్పి పేగు పోయి, 289 

ఆ మవోవ్యాధి వేళ గో ఖే మనీషి, 

(వజకు( జేసిన సేవ చెప్ప వశమౌనేె! 

బాలగంగాధరుడు ను పాటువడియె 

గాళిఘట్ట మేగిరి వారు కాం(గెసుకయి, 290 
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మధ్యా॥ కొలువులో నధికమాసంబుగా. దలంచెద రని యొకరు 
మరొకరి యింటి కాతిథ్యమతి జన నెంచని దినము 

లరుగు-వై నున్నట్ట వాని నరసి తల్పుబిగించు దినము 

లరుదెంచె జనవదమ్ముల కడవులన్ గార్చిచ్చు లట్లు, Lt 

ఊఉ పండిన పంటవెన్నెలలు |ప్రాశకెడు చీకొటినేలసొంపు లె 
న్నండొకొ! యంచు దేశము కనంబడెం గన్నుల నీరు (కమ్మి, ప 

నైండును లేక యన్నము గతించెడు పేదలు వల్లెలందు లే 
కుండుట లేదు, నిర్ణలము కూపము నివ గరుణాత్యవై. వడిన్. ££ 

మధ్యా॥ అల్లుకొనె నశకాలజీర్ణ తావస్థ [పకృ తికి, సుమన 

ఉల్లసనము లేదు, మాడె నోషధు, లారోగ్యశిశువు 

తల్ల్దడిలై, నెటు పోయెనోకొ! దాని జనని వర్గ, జనకు 

డుల్టము చెడి యంటియంట కున్నాడు హేమంతబుతువు,కీ 

క ఈ తిలో బాశీయమ 

వో మొననె రాజధాని యం, దధ్యత 

త్య డు వాభా (వజలన్ 

స్వ లం “జేయం గడు 'రాల్చె వాచాఫలముల్. 4 

అల్ఫాః॥ చెచ్పె “దిల్లాయెడుల్ జీవాచా” క 

కుప్పుల దన కీర్తి కువ్పల్ గాగ 
నొచ్చె “సో(క్రటినుతుల్యుడు రనడే 
య ప్పండితాత్మ శాంత్యబ్దివీచి. ల్ 

ఆవ ధీమహితుడు రానడే మవోకవి “జార్జి 

యిలియటు* వలికినటు బృందగాన 

మందు. బాల్గొనంగ నరిగె స్వర్గమునకు 

'దేజరిల్లుచుండె చేవునెదుట. 6 
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క్॥ 

An 

మన గాడ్స్న్ మన “మార్లే” 

వినిచిరి ఘనక్ళతు లయి |పభవింతురు ఘను లం 

చు, వెణీనడక గుబుతులు మన 

మును కాల మను నినుక నిడి పోవ'లె నుండీ! 7 

ధర్మపాలనమున, జరి తన్ బసిద్ది 

"కెక్టినా రిరువు ర ళోకచ[కవరి_ 

చృకవర్తిని “విక్టోరియా”, |కమించు 
గావుతన్! శాంతి నీ దొడ్డగరితయాత్మ 8 

మధ్యా॥ స్వ యు డాస్థానకవి నుఖై టను డన్న శ్లు యామె 

శ 

ఆ|| వ|॥ 

ని చి దివిం దాల్చినది నిరువమామ్లానప్మతసుమ 

వ ౦ గథితకిరీటవర మనళ్వరము, కొన్నా ళ్ళ 

ని తయొ యిడకయుండునే! కొన్ని వాక్కులు మనకు 9 

పశము పాతము లేని స 
మేకణ వికోరియా జయిని యేల్బడిలో 

నీ &ఉతిజనవా క్చేటిన్ 

రథితరత్నము తదాఖ్య నాల్పలకల దై. 10 

నయన మభారతదర్శన 

మయినన్ భరతోర్వియున్నయనమున వ్యాదయం 
బయనంబు కలది యాయమ 

ది, యామెయొడ లక్కటికముదినుసున నయ్య౯ 11 

గద్దె యెక్కుగలడు ఘను డైన యువరాజు 
మోకరిల్లి గద్దెమోల నపుడు 
భరతఖండ మగును భరదదృమ్రాఖండ 

మిదియ కాం[గెనునకు. బొదలు నదను* " 12% 

చ॥ మరియొక మారు కాం ౫ ససమాన నిజ[ప్రభుభ క్కి చాటుకో 
దరుణము వచ్చె,నిట్టి మన తత్పరతన్ గని యింతొ యంతొ మేల్ 
జరుపును సార్వ భెముడు నిజాననభానననూతనోత్సవాం 
తరమున, ని ట్లనన్ సభ ద్విధా, యొకవై పున పిల్లికూతలున్ . 18 



శీ12 వందేమాతర= 

రధథో॥ గోఖలేము ఖులు మెచ్చ వెండివా 

గ్యాఖరీలసితు డయ్యెను వాభా 

యాఖువత్కిచకిచాయితబాధా 

మౌఖరుల్ కఅవునన్ (బజ కయ్యెన్ 14 

శ1 శక్తివంచన లేక విశ్వంబు దులిపి 
సాయ మొనరించెను( గఅవుం బాయ (బభుత 

యెన్ని కోట్ల రూవ్యములు ఖర్చిడిననేమి 
ద్రైవకర్హుక మీ పాటు తప్పదయ్య. కేర్ 

చ॥ ఇరువదియెదుకోట్ల ధన మేల్చడి ఖర్చుపడె న్ని జంజె, యి 
వ్వజపున నెన్నికోట్ల విభవంబును దేశము నష్టపోయి గొ 
డ్లణి? పనిలేని సేద్య మగునా ససిలేనిది ఖాద్య మౌన! యె 
_లెఅగునం (వాణి నిల్చు నినదింపవొ యింతట నేని మేఘముల్. 

ఆ|| ప॥ (వజలవలన నిండు భాండారముననుండి 

(పజలక్రై వ్యయించు (వభుతళక్రి క్రి 

"పెక్కు వగునె ! (వేలు ముక్కువై. బెట్టించె 
బెట్ట కోర్చి పల్లె పట్టుజనము 17 

మధ్యాః వచ్చిన వై_ [సాయి మొదు వత్సరముల నే మెలుంగు 

నిచ్చట బాగోగు లరయ నింక వై దుంట మిజుంగు 

వచ్చినవాడు కర్ట నిట [ప్రజల కష్టచ్ళేదనమున 
మెచ్చదగిన సక్ట నగుత! మీవత్సమజ్ఞార్థనుడును. 18 

An వ్యయము నా నయామయాధ్యమున నూట 

యేబదియు కో రూప్యమ్ము లెపుడొ, యెంత 

యైన నే మిపు రోగ్యవారితము లగు 

నీటి యొనరుల రది కోటులె గతి, 19 

ఉ" బావులు |తవ్వుకో ౯ |బ్రభుత వంచక ౨ తులకున్ ధనంబు, గో" 
చావరినుండి వోలె సరిదావళి సర్వమునుండి నీరు తే. 

(తావళ€ కందం జేయక సరోవరవృద్దికరంబుగాక యీ 

వోవడి రెచ్చి "తానె కఅ వౌ నిట, దినిని గు శ్రెలుంగుతన్! 20 
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అ॥వె॥ భరతధరణి నీరభార కిదారసం 

Au 

మౌాలిని। (శుతియుగనుఖపాచాసుకమ (బ్రాహ్మి వాభా 

Au 

CE 

An 

భరి తభాగ్యసరణిC (బభుత చెయ 

నంఘ మేరువరువ( జవర, (దాతవనంబు 

పంట యెంతొ సీధు వంత దొరకు 

'వెండిరూపాయికే పదకొండణాల 

కన్న విలువ లే దిప్పుడు కాగితమ్ము 

రూప్య గారవ ముందె, నిర్గుణము, నగుణ 

మైన తీరునకు నిది యుదావ్చాతంబు. 

చైనికవ్యయకర్త న చాల ముఖ్య 

ము, సవాకారధనాగారములయు సంఖ్య 

వృద్ది కావలె, నీటుల నింకెన్నొ కలవు 

నుప్తపదనతు లివి శాని సొంపు వలయు. 

ధృత మగు (పభుభక్తిన్ దేళబద్దానురక్తిన్ 
వితతముగ వచించెన్ వెండియున్ , సన్ను తించెన్ 
గృతవిషయవిమర్శం బెంచి యాస్థాని వానిన్. 

దతీణా | ఫికా పజలయుద్యమము. గూర్చి 

వ్యవధికర_నదకు డధ్యతు డిడిన 

పంచనిమిషమ్మున నె యెట్లా పలికి గాంధి 

పొందె( దిర్మానమునకు నామోదము।ద. 

కా వాఛాయుతుడు |విటన్ 
లో “వెల్చి'దొరయు నితరులున్ భీవన నెం 
తో వలికిన పాజభ్మూలవు 

భావము గోళ్లు కథించె. బదుగురు మెచ్చన్ 

ఎండ కెండి వానకు నాని యెపుడు గువ్పె 

డున్ మెతుకులకొఆఅకు చెమటోడ్చుజనము 
స్వీయవాగ్దానప తము చివికిపోని 

(వభుతచే నుఖవడు నిక. బలికె గోఖ్లె 

818 

21 

బిల 

28 

24 
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అ॥వె। అన్నమాటతప్ప చాంగ్రవిభుత్వంబు 

శ్ర! 

fia 

మాటలోని శదబ్దమండలమున 

కన్యవిధము చెప్పు నర్ధమ్ము నె మృదు 

గల్ల మాతభాష ఘనుడు గోఖ్లె 

ఇరువెన్నీ, లొకటిన్నర, 

వరుస దదరంబు నటవె ని నువరా 
ది టం ణ 

తరము తగ నిచటి తలనరి 

వరుమానము |గంథ మొకటి పగను “డిగ్సీ” 

అట్లు ముఖచి తమున మూడు నంళలు నొక 

దాని | కిందొక మైన పుస్తము, నబిటిషు 

పాలనం బను నౌరోజి (వాసిన నలి 

పొత్తమును కాం _గెసిరువర్ష ములు నుతించె 

ఆ'వె॥ కాం గె సనధికారక (వజా రాజ్యసం 

స్తాన మని ఫి రోజిషూయు. దిలకు 

వర్గంయయుగ ళపతులు పలికి, రై నను నేమి 
మితికి అతికి వాదమేళ సామి. 

ఆ॥వె। అన్య మైన వృద్ది యల్పము, రాజకీ 

Au 

యాభఖివృద్ది గొప్ప యనును పూయు 

శాసనమ్ము మెచ్చు షా వల్కుమార్వుతో 
దాని బిల్కుమార్చుం దలచు. దిలకు 

ఇచ్చినన్ని హాక్కులు గొని యికను. గొన్ని 

యంచు నన్నిటి నిడుదాక నాంగ్రవిభుత 
కొతు లొత్తు ఫిరోజిమూద్యు క్కభావ. 
తిలకద్భష్టీ వై (స్రాయ్బండి కేజి హేష. 

మధ్యాః పది దై వళాననములను పాటింవ కార్జించిన భర 

తధరను వాని. చాటించి తగ నేలు కాలము దూలె 

కుదుర దనెడి లిండన్ రాజ్యగో షి నాకర్ణింప నుభయు 

లు దొరకొనిరి గాడ్ స్టన్ దొరపలువునం దలపు లుడివోవ. లిళా- 

వం దేమాతరం 

26. 

29-~ 

80 

81 

లబ. 

02" 
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ర్॥ అది యట్లు సాగుచునె యుం 

డం దదన్యాధ్వముల వెదక డథక్కౌనె నతివా 

దిదళము, మితవాదు లటులు 

మెదలన్ దలపర ళతాబ్దమితఫల్యులై నన్ ॥ 85 

An వార లై_రిషుపద్దతివారుగా న 

కృత్య కారులుగా నిరసింపంబడిరి 

వీరిచే, రాజభ_క్తి లోపించు దేళ 
భక్తు లద్ర్వైతులును పీరు ద్రైైతు' లగుచు, 86 

మధ్యా॥ పలికి పా లండనున మన పరిష_త్తుశాఖ యొం డలరు 

కొలకొల మనుచు నెప్పు డది కొమరొందుత। యితోధికముగ 

పలుదొరల్ మెచ్చగం బూర్యపాలకపాలితం బౌచు 

నలచాని పతి)క యిండియాఖ్య మఖండర్జి 'నెనగ, 87 

రథో ఈ సువర్ణ నుమవం_క్తివాసిత 
వ్యాసవ (తిక ప్రచార మిందు నై 

మోసులె త్తు (బిజి రాబకీయచి 

ద్యాస మంచు సభ వాగుబా గనన్, 88 

ద్వి॥ తిలకాదులును మెచ్చ. దీర్శాన మిందు 

నలదడిణా (ఫి కావోవడిగూర్చి 89 

సీ! ఎటుల వచ్చెనొ మీ'కె యెటుక' పెద్దమ్మను 

సాగనంపు డ టంచు, సర్వక్ళషిక 

బముణదానచణఘనధననిధానముల గ 

ముల 'నెలకొలు డంచు, లులితంబు 

సౌభాగ్య మిచ్చటి చదువరులకు. బడ 

వుల నిండ టంచు, నిందలి జనంబు 

దడీణా ఫికనుం డె దద్చాధకము చట్ట 

మును తొలగింపు డంచు, నిటుల మరి. 
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Au 

ఉ॥ 

ఉక 

వసంత। చెప్పన్ దగున్ మిగుల నేడు జపాను "ఆల్విన్ =. 

| 

వందేమా 6 

(వత్ననూత్న నిర్ణయములఈ [(బభుత నెంచి 

వేడుకోలునం (బకటించె వినయశిఖర 

ముఖరభారత జాతీ యముఖ్యసమి తి 

విద్యగూర్చియు నొక తీర్పు విన్నవించి. 40 

జాతి స్వతంత్రజీవనము సల్పుకొనన్ దగు విద్య, యం|త్రవం 
స్ఫీతపరి ళమ్మపదము విద్య, స్వదేశముకన్న. (భాణమున్ 
కితగ( జెప్పు విద్య, మన కిప్పుడు లేనిది విద్య, పూర్వ వి 

ఖ్యాతిని చెల్పి పౌరుషము కాంతిల జేసెడి విద్య, కావలెన్, 

భారతరత్న గర్భ కుర వై నది కా దిపు డున్న విద్దై, నే “౫ 

వారతిమిద్దె, నైన్సున వివళ్చితు లిర్వురొ మూవురో యశః 

పారగు అింత భారతుల వర్షున, భారతి కుమ్మురావ మై 

ఇయేటుకొనంగ నిత్తడివి నేని లభింవవ యిందు వెంచికల్,48 

జెప్పించె స్య[పజకు విద్య స్వతం[తరీతిన్ | 

క పమ్ములున్ మొదలు కప్పి పొగల్ నభంబుకా 

గప్పార్చు యం|తవరముల్ తుది గా రహించెన్ 44 

మధా౧॥ మన బుది లెజు మరియును మరగుజు నగుచున్న దిని 
థి (త జ a 

“అrవె॥ 

కిరవు విద్యావిధానమునం, గెవలా చార్య గౌరవము 

పరమదాస్యంబుపా లౌనె ! |ప్రాచీస్థితికిదీని నెత్తవల 
గురుకీర్తి మనది పాళ్ళాత్యకుస్థలిన్ శంఖ మొత్తవలె ఉత్ 

మరియు నిటులు లోక మాన్వుం(డు వావించె 

విద్యగూర్చి తగు నివేదిక నిడ 

సంఘ మేరువజుచు సందర్భమున లట 

పతిఫిరోజిపూలు బా గనంగ 46 

భారతీయ [వయోజనకారి విద్య 

తీరుగూర్చి [శ్రమించిన వారిలోన 
_(పథమగణ్యుడు అజపతిరాయి తిలక 

సహితముగ నేతదువసంఘ సభ్యు డయ్యె. 41 
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గీ! ఉగవాది యొ సావర్క, రుల్లము మిత 
యm 

వాదిపర మౌ బెనర్జీయు బల లజపతి 

మాన్యు “ట్ట లివి నేతకు మాజినీకి 

నేక లవ్యశిషు' డు తిలకిష్టు డగుచు 48 

దః అతని విద్యా షయంబు భామణము 

(శుతి కెంతయో అంత మతికి భూషణము. 49 

మధ్యా॥ న్యాయము పీటముడివడ నన్యోన్యము మెలిసికొన్న 

- యాయా |వ్రభుత్యళాఖల రయమ్మున విడదియ, భార 

తీయులకు( గొల. వీయ, నమధికబుణదధనసదనని 

కాయ మెక్కువ సేయ, ,బిటను. గాంఊంచి తీర్పు లా సభను. 

ఉ॥ మీ కరమున్ భజించెను సుమీ! తొలినుండియు నన్మదీయచా 

మీకర మెల్ల నంటుకొని మింటిని వన్నులు సేనఖర్చు భూ 

వీకరముల్ , దురాళ విరమించి |పజకా (బతికింపరయ్య! ధ 

ర్మాకరు లైన మీరు దొరలార! య టన్నది తీర్పు నా సభన్ .51 

మాలిని! చదువుల యుపగోష్టిన్ నభ్యు లై_ భారతుల్ సం 

వదదుచితవిధుల్ గాన్ మన్చు వై [సాయి యంచున్ 

మొదలిటి వగు తీర్పున్ మోసు లేపొంది సన్య 

[పదము లగు న టంచున్ బల్కె నంతాన కాంగెస్ రీ2 

క్ర లాలాలజపతిరాయి ళు 

భాలాపము సాత్యు మొవ్పె వై |సౌయికడన్ 

మౌలిక మా సాశ్యుము, ధృతి 

మూలము, విద్యోపసంఘపురఉక్ష ములన్ , ర్లి 



$10 వందేమాతరం 

మధ్యా!ఈ మహో ప్రభుత్వవిద్యావిధానమును ఖండించుచున్నానునేను, 
మొలిచెక్తి 

మా (వజాన్వతం| త్రనవభావములను మాయించుచున్న దిది, 

బవానగ 

ర| పసిధాన్మదీయజాతీయక ాశాలలకు మాబుదల్లి , యాచా 

ర్య|వకాండులకిందు బడుల నిర్వదై దు రూప్యములు నీయచు 

జీతము, 4 

చ॥ ఇరువదినాల్లుకోట్లకు (కమింపగ భారతసంఖ్య విద్య 

కొలలు |పభుత్వపున్ వ్యయముకోటియులతులునాల్లెరూవ్యముల్ 
వటగును దీని యాటివది వంతు |భిటన్ (ప్రజ, దాని విద్యకీ 
దొరతన మే వ్యయించు. బదితొమ్మిది కోట్లు, (కమమ్ము లిట్టివో! 

Ar అతడు లజపతిరాయి దుర్మతిపరాయి 

ఆటులు పఠ్కె- నేల్బడిపెద యాంగు నెంచి 
6 య 

పీడ రై గడించు ధనంబు, లీడ రై వ్య 
యించు నతడు నంఘముశోభ వెంచుకొనగ. 58 

fn శంఖమున సాంఘిక మును. జ[కమునను 

రాజకీయము నెఖపు నారాయణుండు 

స్మృతికి వచ్చు లజపతిరాయి తలపింప 

'కార్యశూరులలో న|గగణ్యు డతడు ర్ 

గీ _స్తవమునకు నోచలేదు కై) స్తవము పంచ 
నదప్పృథివి లఅజవతిరాయిపదపి కదలఠి 

యే మతమువారి కా మతమే జనితి 

తల్లి _వె9వడ నొప్పెడు తనయు డున్నె! రర 

_మధ్యా॥ ఆర్యసమాజసాహాయ్య ముందిన లజవపతిరాయి 

నిర్యన్న వోత్సావాధార నించిన ఫల మైదు నదుల 

శార్యమ్మునకు మించినయది, శరణాలయ మనాథజనము 

పర్యా_ప్రము చదువు, కృతము వ(గవామ్మునకు ని గవాము, 
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క 

An 

మాతాజీ యని పిలువగ 

జాతీయంబు బడి( బెట్టి స్వాతం త్యమ్చువైె6 

(బ్రీత్ 'న్నేపాలున సం 

గాతిన్ గల 'యోర్తు కలదు కలకరాలో, 60 

కాం గెంసును చూడవచ్చి యా గరిత లోక 
మాన్యు రావించికొని తన మందిరమున 

వి ప్రవము(గూర్చి చర్చించె వి_స్తరముగC 

బంచె సవాచరు నతడు నేపాలమునకు 61 

మధ్యా॥ సవాచరుడు ఖడేల్మ-రుండు సాధించె నందు సాయంబు 

సీ 

An 

పిహితన్వవ_ర్శనంబు రయిఫిళ్ళ కర్మనివసనంబు 

విహితవి'దేళ్యంబు కాని వలువజె చాని నై జంబు 

రహిత మభ నృవపథై ర్యంబు పహిత మనంతవిఘ్నంబిరికి 

జోషి నై నికళిత౯ాపి జపాన్ గత 
ఘూర్కాలతో. చాటు కుతిలపడియె 
ఆస్ట నుస్థానంబు నరసి పట్వర్దను 

వ్యర్గధనుడు తిరిగివచ్చి నని” 

సిద్ది లేదు నవాన బుద్దికి జర్మనీ 

యాత నే తానందమా([త మయ్యె 

జాంబుసాహిత్యంబు పంతు, నోడన్ లోక 

నా వంతు, బాపటు నచ్చ. బలికె 

వినియు విననట్టు కనియునుం గననియటు 

నొనరుతటిీకి నిరీషంచుచుం జె. (బజల 

నుండి రావలి తిరుగుభా టొగి న టంచు 

లోకమాన్యుండు యత్నరళ్నాకరుండు, 68 

శివనామన్మరణం బె 

క్కువ గా మారేడు నీడం గూర్చొను యోగి 
[వవరుండు వివేకానం 

దవిదుడు వాచించెం దన జనమ్మున కిటులన్ = 64 
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క్ 

ట్ర్ 

క॥ 

గీ! 

వందేమాత 

తే లొనమున కితడు చను 

వేళ దరినె, వీని యొడలు వీని ప్రియ శ్రీ) 

సాలచ్భాయ సమాధిన్ 

బోలుత మని, యొడలు విడిచి పూర్ణుం డయ్యిన్ . 

కలకరా కలక రా 

విలపించిన దతని పోక విని, భారత మె 
ల్లెడ సంతాపనథ, మహో 
జ్యులయతి చనె జీవగజ్ణ జాతి క టంచున్, 

చేీమానందుడు శిష్య 
గారిమణి సలిపి గురు వనిన గతి 'నెలకొలిపెన్ 

(శ్రీమ_త్తత్కనమాధ్యభి 
తో మీమద్వేదపారధామము పురిలో, 

వందించె నభ వివేకా 

నందున్ (శర్ధాంజలిన్ ఘనము, పూనాలో. 

[(కందిలెను తిలకు వాణీ జ 

పీం|దుడు జాతీయవాది హీర మ టంచున్. 

అటు వేదాంతము నిటు ని 

ప్పటి భారత రాజకీయ బాధాంతము నొ 

క్యు నుడి స్వామి పలికె, భూ 

ఘటితనుతి యతి యత డుగురు కరణి న టంచు౯. 

చాసాడి కాం(_గెన్సభకు. దిలకు చనె 

నా సభ కరుదెంచె నరవిందఘమోషు. 

పూర్వజన్మ. దపస్వి, యిప్పుడు వచస్వి 

యా “యవామ్మచదాజాదు" పురాఖిరామ 

కాం|గనున( బల్క- దొడగె న|గాననాధి 

నాథుడు సు రేం్యదనాథ 'బెనర్టిబాబు. 

65 

66 

6/7 

68 

70: 

71 
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శాః న న్నధ్యమనిం చేసినారు సభ కీనాడున్ హితుల్! పెద్దలు 

న్న న్నాకన్నను(,గార్యదతత. [బథన్ మర్యాదం గూర్మిన్ (బజన్ 

వెన్నాడించిన నమ్మకమ్ము కలవాడే నేత, లేకున్న వా 

డన్నందాలను. లేత, నేత నని న న్నన్కొాందు. లీరమ్ముశై .72 

వృ ధ్వీ॥ భరద్ద్విగుణళోభలో వఅ లె. గాం సేతత్సమన్ 

బరి|శమసమాకులం బగు నవామ్మచాబాద నై 

పరి. శమము లంగక | వజము రాజకీయా ఖ్యమౌ 

శిరంబు గల దేళశలత్మి, కివి పాయుతన్ గార్భ్యమున్. "8 

గీ! (కాలె నిరుడె పారిశా9మిక (పదర్శ 

నంబు కాం గెసుతో. గూడి, నవ్యభావ 

విపణి (శ్రీబరోడేం దు డావిష్కురింప 
నీ [వదర్శనము ఘనత కొ వ మంటె. 74- 

మధ్యా॥ పసితనమ్మున నున్న వివిధవస్తు పరిిశమములను 

కసి యేమొ! పెంచదు వభుత కనలేదు తా ననినట్లు 

పొనగించి భారతవస్తువుల ఘనోత్పత్తిని మన 
మెనకొని ఫొనవలె వీనినే దిగుమతివానిబదులు. 75: 

కః నవజీవనమునకును వ 

(న్ర్రవితతకిన్ రంగువేయు చతురత్వంబున్ 
భువి కెల్ల ఘూర్జరమె నే 

చ్చె, వేయు నిక రాజకీయరీతికి రంగున్. 7& 

Au అగ్గి వెనైలో నిమిడెడియట్టిది, యుద 
కాంతరమునుండి కాన్చించునట్టిది వన 

నంబు భారతము క్తంబు నలుదెనలకు 

లంకణముల మనుగుడుపు లయ్యె వ ఎచులు, 77 

21) 



శ22 

Au 

An 

గ్! 

నందేమోతీరో 

రాజకీయనపుంనక రా జి 'మైన 

మన కివుడు వృ _త్తికళయును మంద మయ్యె 

జబ్బులను. జాయ మనవడు శమము చ|క్రో 
వృద్ధితో లాగిఫొనదొ సమృద్దళ క్తి 78 

విళ్వవిద్యాల యనిబంధవిధుల మా 

లెంచి యొక నుఘమ ను నియమించి నాడు 

నేడు వై_సాాయి, వాని కందింప డిన 

చెక్కు సలహాలు కలవోలు వెంచునవియ, 79 

వత్సరము-ల బరువు మోసి వంగిన జను 

లెన్నడును తమ గొంతు విన్సింవని జను 
లేల్బడిని. గొల్బు జనులు, ముస్లి ములు, కంర 

నిభృతరవమునం చెగడిరి సభల వీని, 80 

ఒక కీ డొక మేలున కొ 

ను, కద- బించినవి మతులు నుడులు ముసల్మాన్ 

(వకరములవి మనవియు నీ 

'మొకరిదొరల విధుల నెదుకు పూన్కి. కుదురుగా. 01 

చ॥ అమవననాటి చీకటుల కందవు పున్నమినాటి వన్నెలల్ 

[కమ మిది భారతీయుల కోగమ్యము శకానిదె కాని నేటి సం 

తమసమునందు దీపముగం దక్కిన దున్నతవిద్య యొక్క 
యమితధనై కసాధ్యమగునా! యదియుం, (బజపొట్టు చెప్పనా! రి2ి 

An 

శ్ర 

వలుకుడకో్క_లు పురవరిపాలనము న 

మున్నతము విద్య యాంగ్లవిభుత్వ మివ్ప 

టి కిడిన వరంబు లివ్వి, నేటి విధి విద్య 

బహువిషయపు_న్తకం 'బౌనొ! పరిత వెడగు 88 

(వభు వనుమతింపనిది వని [పజకుం గాదు 

(వజ యమమతింపనిది య'క్లై |ప్రభువునకును( 
గా ద టంచును. చెలియడో' “కర్టను"దొర 

సామిగూఢము నడత, యాగామి వ్యాఖ్య. 84 
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గీ అంత విద్యావిషయికొనం ఘాంతరమున 

హైందవు డొకండె, దేశమం దధికసంఖ్య 
(వజ నడపు కొళాకాలలు, వాని. (దిభుత 

యర్హదూరములను6 జేత యబ్బురంబు. 85 

క్ర విద్యార్థు లన్నుకొనియెడి 

పహృూద్యులకున్ చావులేక యేల్బడిచే సం 

పాద్యం బగునేమొ “సెనేట్” 

మద్యము |శ్రాగినది కోతి మన దళ యొక. రికి 

గీ జీవిలో జీవి జీవి రా వెలుంగ. 

"జేయు జీవము విద నాం జెలగు ననుచు. 

బలి ౩ డాక్టరు “ గ్ ** దీనబంధు వగుచు 

దీన బంధము: గలి న దేశికుండు 87 

గ విద్య నరికట్ట కందణి విత్త మది య 
టంచు సెలయేటి బలె దాని నరయంగలడొొ 

చాన. గర్జను దాన రాధానుతుండు 

త దహితుడొ] హితుడు బాధారతుండు 88 

An లేమి భారతమందుం. దూలింవలేమొ 

మనము దాని చాలింపకయునికి తగవు 

“లార్జుజార్జి హేమిల్టను”లపిత మిద్ది 

లేమి తొలగద, [పభుతయు "నేమి యనద, 89 

మధ్యాః కమిటీలను కమీమణులన.6 గల ఘనో న్మేషణ్మపభుత 

[కమ మిది భారత రై న్య రాహిత్యమున కని తెలువ 

కమిటీని వేయ డేలి తన కథ తానెణింగియొ తనవి 

రమణమె కావచ్చు ననియొ!' రాకుండు./గా కట్టి యదను,90 

+చ॥ కటవులు వచ్చు వృష్టి తు గై యనివార్యము లన్న వల్కు-లం 

దుఖివులు లేవు, భారతమె యొండునా! కేళము లన్నొ వానికిన్ 
గుజియగుచుంట లేదొ!యవి గోడ్వడ వేల యిటుల్ ?వినా యవృ 
ప్రి రగిలె పాతు విం కొకటి చేడ్వడి భారత మింత 'బెగ్గిలన్ . 91 



824 వందేమాతరం 

మధ్యా॥ [ప్రజలకు దండన కలదు (వభుతకు దోఇవాము నేయ 

ఐ 9జలకు దోగివాము సేయు (పథుతకు దండన లేదు 

గుజగుజం బన్నులు వేసి గుంజుకొన్న యొడమె సీమ 
కు జరువ ధనధాన్యనిధులం గో ల్పడి (వజ కట వీందయ. 92 

మధ్యా॥ రూపాయలకు గరెస్సీగ రూపము మాటి చెలామ 

ణీ పౌండ్ల మార్పున నగుచు నిన్నయున్న విలవ నేడు 
రూ వజి తమ నరుకులకు రుద్ద మై తగిన మూల్యంబు 

పాపాయిల కెటులో "వెట్టి వస్తులున్నారు భారతులు. ‘ba 

మధ్యా॥ వెరుగుట లేదు జనమ్ము విపరీతరోగమ్ములకు ని 

కర మౌ చికిత్స యందక, జగాపొదువున భారతీయు 
డురరీకృతోచావ్చాతి, యిటు లుండియున్ దిండిలేక మృతు 

లర'రె! లతలు గోట్లు, దిని కంతకు మూలంబు (ప్రభుత, 94 

గీ తన ధనమును తనకొఅకు( చా వ్యయించు 
కొనెడి యధికృతి. బభుతలో జనత పొంది 

నపుడె యీ పన్తులును( జావు లంతము, లిది 

యాపిభాతము చీక టన్నంత నిజము. 95 

మః ఇది యమ్హాదళమంబు కాంగెం, సిది మభే వార్టీ పోతం, వీ కిం 

త దవున్ బోవలయున్ దిమింగిలగిలాద్య _ప్రమార్గాన న 

న్మద భీష్టం బగు దీవి. కేరుటకు, వీశ్వానమ. రాణించు వ 

ట్టుదలన్ "జేరకయుందు మె ట్రటకు?గొ వు కార్యారికిన్ . 98 

కో స్నానము భోజన మటులన్ 

మానవజన్మాధికార మగు వో టిడుటల్ 

మానితుని రాజకీయన 

దోనిష్ణగ నెన్నుకొని కృతార్టుడగుటయున్, 97 

An బీ) టనువిభుత యన్ మామిడివిరివిసీడ 

నందణిము నొకటిగ మన మమరుచుకొని 

నట్టి కాంగ ను దివ్యవరాయితంబు 

చెట్టునీడ "పెద్దది కావు చిన్నదైన, రగు 
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ఉక కర్మమె ధర్మ మంచు, ఘనకర్మహితం బె మతం బటంచు నే 

మర్శవిదుండు చా'బను, సమాధియు చేనిది ఘూర్టరంబు (శ్రీ 

వరము జేసె ద్వారక విభాసిత మై మన నాయకుం డతం 

డర్భిలి. [బోచు కృమడు త్వరా_త్తఫలం బగునట్లు కాంగెసున్. 

Au 

నినోః 

పజల వాణి దివ్యవాణిగాం గ్రైకొని 

వారు కోరినట్లు వర్తిలి, కడు 
"వేధమపాత) మగుచు. బెద్దరికమ్మును 

లి9టనుప9భుత నిల్వంబెట్టుకొనుతః 

అని మరియు నిజో _క్రిగంధవావా 
మున శకిరటాల్ కెరటాలు కేకిసల్ గా 

జన మను సరనున్ జగన్మనోక 0 

బునుంబొనరించెను పో9డ యౌ బెనర్జీ, 

దెబ్బతినిన జాతికి. బెడ 

బొబ్బయిడన్ గాక ధారపొలుపున వావా 

దిబ్బడిగొనినను ఫలితము 

జెబ్బెగ నరవిందు డెంచి వినుగున వినియెన్ 

100 

101 

102 

ఉ॥ హూణుల కొల్వు( గొల్వ మది నొల్లక నిర్వసు వయ్యు చేశ్యసం 

స్థానము నందు. జేరి యొక సన్నని చౌ వదవిన్, గమక9మా 
ధీనళళాలయాధిపత ధీధితి నొంచదెం బినన్నతాకరుం 
డె నరవిందనూరి యక ళంకుడు, రోహిణి వాని భాషయున్. 

శ్ర ॥ అరవిందుడు బహువాషల 

నెటి(జదివినవాడు, చదివె నిగమమ్ములనున్ 
సరికొ 9 త్త యర్థమును కొ 
న్ని బుజ్నీ నిగమమంత ములకు నిర్ణరియించెన్. 

అరవిందమున మరందము 

లరవిందునీ యాంగ్లకొవిత నర్ధ్థమ్ములు, త 

త్పరిశీలనమున రయుంకా 

రరవమ్ములె కాదు ఖేచరమ్ములు మననుల్, 

104 

105 



826 వందేమాతరం 

మధ్యాః “ పాతలాంతర్హకు( (గొ తలాంతరుో శీరి క గాగ 
య౧ వాట య య 

నాతని (గుడ్డికాం[ గ చెటు లధ్య(పదర్శక మన్న 

(వాతలు పతికన్ జదిపి భగ్గుమన్నారు నాయకులు 

వ్యాతత మిటుల 'నెల్లెడల వ్యాస|పబోధ మాతనిది 106 

చ! తెలియనివాడం గాను పజతెల్విని తేటను వైకిం చేర ని 
య్యిలం గల సంస్థ కాం సొక యే యనీ, దాని నిశాతముం బొన 
ర్చు లలి. గడంగినాడ, నొకరో మరి యిద్దరొ నాకు దోడుగా 
నిలుతురొ కాం గెగసీయఘననేతలు నా నుడి సార్ధకం బగున్. 

చః నిలువరుగాక "కాం[గెసుగణేయులు, వీ లయినంత వేగ నొ 

తల పరిశీలనంబునకు. చార్కొనుచో ఫలితంబు కొంత నా 

పలుకు, (బిటన్ విధాన మలవా టయి "పెద్దలు రాజభ _క్తితో( 

గలుపుచు చేశభ_క్తి కపకారమునేయునెడన్ సహింతుమే : 108 

మః దయతో వోని యొనర్చుటల్ (బిటనుచేతల్ , రాజకీయమ్ములో 
నయిచా బెయ్య వొకొన్ని హక్కు లిడిజాత్యస్వా యితోద్యన్మవోే' 

రయపూ ర్జోద్యమ మా_త్తళయ్యము నొనర్చన్ జూచు నచ్వారి తె 

ల్వియ 'గెల్బున్ మనమల్పలాభమునందృ పిన్ గర్వము. న్ జాటినన్ 

An చేళమునకునిరోధము _క్రి గలిగింప 
నై_౦(దజాలికళ_కి యె ట్లనువుపడును ? 
రొమ్మువిుచుకోవలయుచి తమ్ము నిదియు. 
గాదు శాననాసావి_న్తరాదికంది. 110 

ఉక తల్లి యె యౌనొ ! యీ సవతితల్లి (థమన్ మతి సెల్లి దేవుడే 

తల్లి గ వచ్చె నాంగ్గ విభుతాక్ళతి బుణ్యము పుచ్చె( గాంగ నై 

యెల్లర కొంచు6 గెొందలు వచించినయంతనే, పారజూచి యూ 

తల్లిని నేడు థారతమతల్సి దృళన్ గురిసెం (బళోణిమల్ 111 

ఉ॥ అందఖు కూడబల్కి-కొనినట్టిది అండనుగుంపు, భారతా 

ఉన్ దొగరొందనీకం నెణి( జెప్పుచు. జేయక యాన చంప కా 

మందుడు కాదు నేను నిను మసన్చెద నంచు నొక ళ్ళొకళ్ళం బై_ 
కిన్ దెగనాడుకో ౧చెలియకీపొర కాం|గెను నమ్మెనాంగ్లులన్ 112 

ధా 
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క్ర॥ మాన్యతరము కాంగెను చై 
తన్యసరోవరము _స్హబ్దతామరుభూమిన్ 
శూన్యంబు రాజకీయా 

ధ్వన్యులకు దగ యని చి త్తదార్థ్యం బొదవెన్. 118 

మః ఇది లేకున్నను శేజరిల్ల (గలవా రే యొక్కరో యిద్దలో 
యిది కాం గెస్ ధ్వజ మౌనుడస్పిన సీపాయికాదేర్చి పూన్పంగందో 
వాదముం బ|ల్పక్ళతుల్ చిగుర్చ,గుడి యౌ నాశామవోదేవి, కౌ 

నిది విద్యాలయ మైకమత్యమున శికింపన్ సమ_న్త[వజన్. 114 

మధ్యా: |శమవడినారు ఫి రోజిషూ మెపాతాదినాయకులు 

తమ న్యాయవాదవై ఖరులు తగు నని రాజకీయమున 

నిమిడిచి, మైకమత్యము గడించెను కాంటగె సనుట (క 

మము కాదిది గడించిన దొక మాటపొందిక, |క్రియలేదు. 

చ॥ (క్రియ మొలకెత్తుచుండ( బుజుగే పయికొన్నది పక్షపాతులె 

బయటకు రారు నంకుచితభావతలమ్ముననుండి నాయకుల్ 
గయికొన ెల్లరుం (బజలు కాం[గెసు నీ గతి నున్నదాని, దీ 
ని యిపుడు పొల్పు పద్దతికినిన్ వి యోద్దతి కన్నొయామడల్ . 

ఉ॥ ఈ విధ మయ్యు నియ్య దొకశే గతి కాం గెను దేళమంతకున్ 

బావిగ రాజకీయజలమండిత మె, యిది యెండిపోవు లే 

డే విషపు*రితం బగును దీనిది యీ విధ మిక సాగినన్ 

బావురు మన్న నా భరతమాత ననుం బలికించె నీ వడిన్. 117 

చ॥ చులుకనగా మొ వైరి కిటుచొప్పున వాదుల నన్న బుద్దితో 

నలుగునొ!కాం (గెనీ యుడు, నిజాత్మ యె వై రికి జోటటంచు దు 

ర్పలతయు(గల్పుగోల్ క అవుస్వార్ధము మాంద్య ముభీతిస్వీ యముల్ 

,బలగము వైరి కంచు మది బాగుగ నమ్మి యతండు గెల్బుతన్ ! 

ఆఃవె ఇటకు |బిటను నుండి యేలవచ్చు జనంబు 

మొదటి నీట వచ్చు మొనలిమచ్చు 

వారి దరియుక మన (ప్రజలకు మన పూర్ణ 

వాంఛ వినువ జయము పింఛ మెత్రు 119 
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ఉ॥ వనును నంత మోటుగ వచించుట లేదు మదీయ భాతలున్ 

దినిని నంత 'ేలికగ ధీ విడనాడి గణింపరాదు, స 

న్మానముతోడం దూచినవి మద్వ చనమ్ములు, కాం|నీయు లిం 

శేని విమర్శనము నహియింవరొ స ంస్థకు మూత సాం వగున్. 

గ1 అయుధవిమర్శనమువై ని యావావము, త 
చాయుధమ్మున వీ అయినంత పనింగొ 

నుట ముదావవాము, (ప్రశాంతి న్యూన మగును 

పాలితుల పాలకుల క త్తివదునువేళ. 122 

శ॥ 9ఇపుడిట్లి వేళ లేదు స 

భ [పయత్నమ్మునకు జోల(ఖాడిన చాంగ్లే 
యవరిచితవిధానమున 
సపరీ శా త్మావలో కసమయము వచ్చెన్. 128 

శ॥ 9ఇటులే కొనసాగునొ యీ 

ఘటనమె, యంధుండు నడుపగా నంధుని వా 

శటులన్ గోతిం బడుదురొ 

యటు లే నాయకుడు (పజయు నస్మద్ధరణిన్ . 124 

ణీః వృాదయపూర్వకన _క్రిసం వేషితధ్వ 
నంబు 'నెలుగదు నుడి, సంస్థ నాటుకొన్న 

పద్దతులు కా వయా (కమబద్ధములు! వి 

నాయకులు కాం|₹సున నున్న నాయకులును. 125 

ఉ॥ మాకును కొన్ని వాక్కులను మాదొరలార! యొసంగు డంచు నా 

జూకుగ నల్పసంఘజనచోదకు లై "ల (బతిమాలుచుం (బలా 

నీకనినాదమున్ గొలువ చేరని చారల కాం(7౫ సెట్టు జా 

'క్యేక మగున్? దదీయములు ధ్యేయములున్ జటకావివోయముల్. 

శ॥ అంధజనమునకు మా ము 
నంధులె చూపింతు రై నేశలుని 
రృంధమున నొప్పి£ొ 

నంధులు కారు కల. క్క యమషీ య టంచున్. 1వ? 
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ఉ॥ ఖాయము దీని కున్న దొక కన్ను, మవోంధము కాదు, కాని జా 
లీయము గాదు కాం|సు, పదింబదిగా. (బజ'వేరు చెప్పగా 

నే యగునా ! (పజల్ శెలియరీ సభ యున్నటు,లా [వకేచ్ళ యే 
మో యసలే యొటుంగ దిది, మోసమున న్ని జమంటు కావలెన్. 

మధ్యా మేము (వజా పతినిధులమే కాక శాం గెసధికృతి 

సోమింతుము, (వకటించెదము నుష్రుగ యోజించువారి 

(శ్రీమదాళయముల ననుచు. ఇచ్చె సమితి నొక నేతృ 

సోముడు, [పజ యెటు లౌను సుష్టుయోజించువార లన? 129 

శీః వార లౌదురు తనవంటివాేి యాంగ్ల 

రాజకీయవస్తా 9 దిక ద్రవ్యములను 
దిగుమతి యొనర్చి భారతదివ్యసంస్క్భృ 

తి నణచెడువారు, (పజ కింత "తెలివిలేదు. 180 

మః తగ నేకాతయు నేకపత మయినంతన్ చాను జాతీయ మె 
ట్రగు మేధావుల దైన కాంగెను? పరీతా ళీవ., దేశ | పజం 

మిగ( గావచ్చు, మరెప్పుడోయరి ! మిధోభూషో క్రులన్ కాచి నే 
తృగణం బ(గఫలార్థి యెనవుడు నిర్భీత్యు కియెనప్పుడున్ 181 

ఆక వె! బిందువు కృత మయ్యు, సింధువు కర్తవ్య 

మయ్య; బరువు చాల దయ్యె, నిన్ను 

తూచినాము కాం|7నూ! చవలుల వార 

నూ! శివోక్తి యిదియునూ! [కుతంబు,. 182 

మ॥ కొజల౯ వాదిగనిండియా, 'యొదిరియాంగ్లోయిండియా వాద మ 

య్యరె!కాం[గెన్, మెవాతాదు లెందజలొవకిళ్ళా ' లండనే జడ్జి! భేమ్! 

విలిగెన్ వాదము 'వెక్కుమంది యగుటన్ ల్లీ డర్లు, మాట్లాడనీ 
యరుగా! వాదిని, గెల్పు గంటవని తా నై వాది వాదించుకోన్ , 

A వాదబలము లేదన్నట్లు కాదు, న్యాయ 

వాదు లాళ్శీయు లే, కాని వేదవడిరి 

శక్తిలో నుక్తిలో, జాతిశర్యమునకు( 
కోర్టునన్ దీర్చు వలయునో: |క్రొ_త్తవింత 184 
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Au వ్యాధితత్కాలళమనము కాదు, వలయు 

దాని నిర్మూలనము, దెబ్బ తప్పుకొనుటు 

కాదు, కొట్టవలెన్ బోర, వాది (బిటనె 

యిండియా కాదు, మన దోష మిటనె కలదు. 186. 

ఉl సీ డరు లీడరై నపుడు ెక్కులు చిక్కులు, నా బ్రయళా(స్త్రుముం 

ఖీడితముం భొనర్చక' లఅభించినదానికె తృప్తి అ నసీదుతో 
నేడులు నూజ్నునెన మన మెక్కడ నుంటిమొ యక్కడే, చలం 
బోడునొ! యన్న నోడదు, బలోత్సము, జాతియ లేద యోడినన్. 

గీ! ళ కోళమునన్ దక్క శౌర్యము గన 
న వారు నాయకు లెట య | పతిష్టు 

ర మున౭గాంతి (వజయందు(గాంతి చెచ్చు 

విద్ద బుద్దమై యది వెలికి వచ్చు 18T 

మధ్యా॥ టిటనుదేళ చరిత నధికరించి యటులే భారతంబు 

స్ఫుటితాధికార మగు నను పొల్లె కాక సకలబేళ 

పటల మింతియ యని నేతృపటువు ఫిరోజిషపూ పలికె 

కటుశబ్ద మిది, యసత్యమును, కావచ్చు బిట నట్లు. 188 

An అమెరి కాయిటలీలకు నకు యాన? 

యేడువందల యేండ్లు సాధింవలెేని 

రాజకీయవిప్త వమును ) తేజరిల్ల ( 

"జేసికోొన చే! 'యయిదునేండ్ల "జెలగి (ఫాన్సు 189 ' 

మరధ్యాః (గ్రహియింపగలము వస్తువును గంగామహో[వవావామున 

[(గహియింపలే మలంకారఘన బెపర్టీవాచనమున 

సహియింప మతని వ ల్కెంతొ సౌందర్యవంత మూంగ్రజన 

సవాజసంస్కృృతి యన, మరియు సరిపోవు నది మనకు  నసీసే. 

చః ఒకడు పదేండ్ల నేర్చు చదు వొక్కరు డొక్కశుయేట నేర్చు, నీ, 
రకముగ నాలసమ్మునం ద్వరన్ (బజ రాజ్యము లయ్యొ చేళశముల్ 
చెకపికలాడె నిం దెదియొ చెల్లక యయ్యది మందయాన మౌ 
నొకొ'మన [తోవ చూపునడి, నొచ్చెను దేశము కాం[ గెషీయతన్. 
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క॥ పొరవడి నడచెడు నడతకు 

మజకువయే మందు, ఘనతమాశయములనుం 

బరికింతురు వ్యాపారపు 

సరళ నెవరొ వారితోడ జత వలదందున్ 142 

ఉ॥ కాలమవే, వావామున గడ్డి నృవత్వము గాగ భారతే 

రాలసిత గా (బజల రాజ్యము సాగును, దీని శోభ కా 

వాలము సామ్యము, సభన్ మొర 'పెన్తైడి సారదూరగుల్ 

వెళమురో నుల్ వగిది వర్తిల నేర్తురుగాత! మింతటన్ 148 

గీః ఒప్పుకొందు మంధుల మౌచు నొళ్లు దగ్గ 

రుంచుకొని చేశభ క్తి కుదించుకొని కృ 
తకము సెగ చెంచుకొని మెవాశా |వజకు (వ 
బోధ మిడం దగు రో జిది కా దనంగ. 144 

చ॥ అనభిమతంబు విద్య తన కంటకయుం బరియించువానితో 

'నెనయును దేశభ క్తి 6 |బకటించెడు కాం గెనువాడు, పెద్ద, నే 
ర్చెను కొడు కుద్దరించు నని (పీతిలి యాసల మోసల న్నిరీ 
కణ మొనరెంచు తల్లి మది గాసిలదో ! భరతాంబ వీనిచే, 145 

ఉ॥ మాత కుమారులన్ దడవి (మాన్చడి వెంచితి నేమి భాగ్య మ 

మ్మా! తని గుండె రొమ్ము తత మయ్యును, పట్టియుపట్టన క్రై మేల్ 

చేతయు, వీరు పొంగి వని. జేయరు, శెల్ఫికి వేడి రాద, యే 

మా(తము తెంపు లేద యని మాన్యలతో. జెలియం|[డతో ననెన్. 

A4 నీరమో కావలసినది నీటి నటుగొ 

నీర మది (వజా రాజ్యము నియుతమేెని 

తదితరంబు సంన్య-రణకదంబ మెల్ల 

వట్టి నుఖుగు, చానజా దగ యెట్టు లరుగు? 147 

గ దేశమునకు మీ రిప్పుడు శెచ్చినట్టు 
లెంచుకొనుచున్న యా రీవి యెండమావి 
యనెడువారి మనము తిట్లుకొనుట తాల్చి 

మనము మన కండ్ల దుము కొట్టుకొనుకు యగును. 146 



883 

క॥ "వెటలు వలె మనల మనమే 
సరిగ విమగ్శించికొని లసత్సథగమనం 

బురం దొడరినపుణె విజయం 

బరవై 6 బాతికయు౯బఅక యధిగత మయ్యున్ 149 

ఉః పలుబడిన్ విడిన్ |బతిఘటించుట తోడుత రాజకీయముల్ 

మూలము ముట్ట నేర్చి జనము న్నడపింవ సమర్దు డొచునీ 

నేల కొళండు కావలయు నేత నెపోలియ నట్లు, వాని దౌ 

శీలము కాం” నూనవలె (శీకరు డట్టి డొకండు లేమిచే. 150 

hu భారతపాలనమ్మునకు వచ్చిన వూాణులు 'వెక్కు రల్పనం 

స్కారులె, యేతదాతపము గాంచని కన్నులవారు తక్కుగా 

నారయుచుందు రిచ్చటి జనంబును స్వర్గ మునుండి యిందు. చా 

మారడి( బాపగా దిగితి మంచు. గులీనులు నుందు కొందయిన్ 

ఉ॥ వీరలళోన “హ్యూము'” కురువిందము, ధైర్యగుణమ్ము'డోము ',ని 

(చారతి. కాపి భారతు కరమ్ము కరమున? బూని యల్ల చే | 

దూరమునందు. జూడు భవదూర్డిత గౌరవ లేజ ముజ్వ్వల 

తారల మధ్య, తూర్పునకుందారె, నిటన్ దిగు నంచు వాకొనెకా, 

.ఉ॥ భారత తేజమున్ ధరణిచె దిగం జేయగ నైన యోగము 
'న్నేరుప డయ్య చా 'నెజిగి నిర్మల “నార్మను "జాతి కార్య రే 
ఖారుచిరుండు హూ్య్యూము, తనకాం[గనుకప్పటి పారమం తె యౌ 

"నే! రచియించి చూవవలదే ! మొదలే పరి పూర్ణ రూవమున్,. 158 

-చ। అమితము తా నెలుంగును కుధ్నార్తి నిటన్ జనశాం[తద్భష్టి, వ 
ల్వ మడచి _వెని బిగ్గ ముడివై చి బిగించిన చింపియే [బిటన్ 
(శమణము భారతమ్మువయి కాదనరా దని కా నెలుంగు న 

(గమహితుడై నవ్య్యూంహితుడుక తెల సేయకయుం జెకాం[గెనున్ 

చ। (పజలను చేతంబట్టి, కృతభాషలుగా. గృతళ_క్రిభఖూషులున్ 
భుజయుగరుద్ద మోమలుగం బొంచెసలార్చి, యిడుండి ! రాజకీ 

యజనితనర్వ భాగ్య మని యార్వడ హూం, (విట నీదొ వెంటనే 
గజగజలాడి, భారతికి గాదొ వతంసము వాని నామమున్. 1 
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మ॥ ఎ వడె న్నన్న విధానబద్దుడను సుమ్మీ! యన్న చో వానినిన్ 
చెవడంబోదు, తదిచ్చ కౌ ననదు కాదే యంచు వాకోదు, పా 

ము వలెన్ జుట్టు క నందడిన్ గదలిపోవున్ ,హ్ఫ్యూము గుంర్తించెనాం 

గ్రవిభుత్వ బును, మిన్నకుండె నత చేలా? జ్ఞాత మ వ్వానికే.!ల6 

ఉ॥ దాని కిరీట మయ్యదియ దాల్చు. |బజాశిర, రి యవాంకృతి 

స్థానము. సంస్థ కాదు, తొలి దౌ వడిదెబ్బనె యుక్తిసీల 'నెం 
దేని బిగించు స్పష్టనుల భేడ్యసుయత్నమువాడు నుద్యమ 
(పాణమెటుంగు హ్య్యూము పొరపాటుపడెన్ దొలిమెట్టుదాటడున్ 

చః అని యరవిందఘోషు తోలి వ్యాసకదంబము ప తికామ.ఖ 

మున (బకటించె, మెచ్చి యలవున్ జననై న్యుడు లోకమాన్యు వి 
య్యనువున(దో జెసం గబహిరంగముగా+ (బజం గూర్చి యుద్యను 

మ్శున గెలువంగవచ్చు నని పొంచె నొకానొక పుణ్య వేళ కై 158 

క॥ _ అరవిందమోషు తిలకున్ 

బరిషదృహిరుచితతలసమాసీనులు గా 

నరవిందు డనె మవోశయ ! 

కఅకుదనము న్వవ్న చార కాం|రైానుసంగన్. 159 

ఆ॥ వః శావకీనకి రి తావక కేసరి 
ప్మతికామ. ఖాభిచామణమ్ము 
చేం నాకు, లెండు చిమ్మించెం గన్తూరి 

యేక రీకినురభి లోక మాన్య! 160 

మ॥ మిము బోంట్లన్ గన రత్న గర్భయనభూమీచేవి యొప్పొంటె, క్యా 
గము నేశ్చెన్ గురువౌచు మాకు (పభుతన్ గద్దించి మాట్లాడి బం 
ధమ లన్ నై చిన తావక | పకృతి, వీద్వద్వర్యవార్యత! వా 
క్యమునంచేని బల్మవదర్శనము మృగ్యం జైన యీ వేళలన్ 161 

ఉ॥ నీ వెకరిండవే మగడు, నీవలె పంచనదేం। దు డొక్కాడున్ 
గావలె, తక్కు. నేతలకు కావలె మగ్గములే న్వతం|[తతల్ 
గావు, నరో_త్తమా! నడపగాగదవే! (వజ నెల్ల సంయుగ 
జ్యావిలనత్స ఏ రాజ్యవిజ యా భరణారు ణరత్న దీ_ప్తిగా. 162 
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చ॥ మునగను చింతగా(6 దలతుమో పడిపోదుము దాని నెక్కి,యి 

య్యనువున6 గాం నట్టిది మవోమవా! నె_త్తిని నోరు చెట్టు శెం 
తొ నొడివి వ్యానధార విరతుండను, మానస ముచ్చిపోవు ప 
ల్కున కది యంద కున్నది, యకుంరిత మీవు [శమింపకుంటి వే! 

మధ్యా॥చెవి నిలు కట్టుక పోరి శ్రీ ఘ మే (పతిపట్టణమున. 

బవిసమయువక సంస్థలను పాదుకొలిపి శితణంబు 

నవళ(స్ర్రవిద్య నందించిన యడ నాయుధము లార్జించి 

బవరమునం |బభుతన్ మనము పడవేయ వాలుగా. దలతు, 1 64 

ఉ॥ ఆ సమయమ్మువచ్చుదను కాగక మీరును మేము కూడి నా 

నాసదుపాయముల్ తగ జనమ్మునం 'జేతనం బెంచి గోవ్టులున్ 

వ్యాసములున్ స్వతం[తకు (పవము లౌచు( బరా|క్రమింత మ 
య్యా! సమరంబునం దవగళాయుధమం దరిథఖీషణంబుగా 165 

చ॥ అన నరవిందబాబు! యిపు డన్నది మిక్కిలి బాగు, గోవుగా. 
గనబడు వ్యాాఘమంచు. [బజగాంచిననాడు (వభుత్వము_త్త్వమున్ 
జొనిపి [దుధాతువున్ శరణజొచ్చును, మున్ బవరంబు వీగిపో 

యెనుపజతోడు లేమినెయహీనబలాఢ్యులు యోధు లై ననున్ 166 

ఉ॥ ఎల్ల సిపాయిదండు నొక కుసమయమ్మున చాడిసేయమిన్ 

బు రల్లసిలెంగదే! జయము పూర్వము, నేడు నదే సమస్య, యే 

వల లభించు శస్త్రములు? వ్యర్థుడ నైతి దొడంగి, యీవు నే 

నెల్లిద మౌదు మీ యువకు లేగరొ యన్మదనుజ్ఞ చొప్పునన్ 167 

ఆః వె ఒకటి సేయ బోవ నొకటి కావచ్చును 
సంస్థలందు యువకజనము వ్యష్టి 

హూణహాత్యవలన నురిః బడవచ్చును 

దాన నుద్యమమ్ము తగ్గవచ్చు 

క॥ నీవో నేనో చెప్పక 

'యేవాడున్ గాల్బరాదడ యేల్చడివారిన్ 

పోవడి యిది మన యువకుల - 

లో వెలయకయున్న సమితు లొవ్పవు సఖుడా! 169 
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చ॥ అది యటు లుండెం గాంగ నసమర్థమె యైనను రాజకియవుం 

బదును (ప్రజాగృహీతము నొనర్చుట కెప్పటికేని దానినే 
కుదు రగునట్లు సేయవలె తుణ్జము నీయది వ్యాసమాలలో 

నిదియ పరించినాడం దగవే యది తత్సమ మొండు లేమిచే. 170 

శీ! ఒక వనికి బుడ్డిదిపమె యొనరు6 గాని 

యెన్ని బుడ్డిదీప. లైన నేమి “గ్యాను 

లైటు” కాదు, కాం గెను గ్యానులై టు చాని 

వెలుగునందు న్వ రాజ్యపుం బెండ్లి విందు. 171 

చ॥ మనలను వీడినన్ మనముమా। తము వీడము కాం (నున్, (బజన్ 
గొని పురిగొల్సి కాం(గెనునకున్ గల కంపము దీర్చి దీనిచే 
నునిశితభావ నేల్బడికి. జూపుడు[వేలును చూపి యూపున 
ట్లొనరిచి దీనీ కంపము మవోదయ! దానీకి మార్చకుందు మే1178 

శ॥ సీ బలగమె నా బలగము 

సీ బాసయె నాదు బాన, నీ చాటకును 

న్నా బాట కలియు నరవిం 

చా! బృంహితసుగుణబ్బంద! యని తీల కనియిన్, 178 

శ॥ అరవిందువై పు కొందు 

మరుసమ౧/ా౦(_గెసున కేగ మదరానుపురిన్ 

నురుచిరనాయక వాచన 

విరచనములు వినిచెం గొంత వీనుల విం దై. 174 

గ వి|శ్రమించి లేచినవాడు వేగ ముందు 

వాని పరుగిడి యందుకోవచ్చునేమొ! 
రాజకీ యమ్మునను కళారంగముందు 

సాధ్యపడదు నిత్య! శ మస్థలము లివ్వి 1765 

ఉ॥ సాహితిమగ్ను డై గడవె నంనదధీశుడు కొన్ని నాళ్ళు “లాల్ 
మోవానఘోము” రాచరికవున్ దలపుల్ విడి, రాజకీయయో 

గి; హనదూ! య టంచుంబలి కెన్ మెవాతా యితనిన్, వచస్వితా 

దోవాలి యీత డేల్చడి నెదుర్చని యందబు జోగులేయనెన్ *176 
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ఉ॥ మోవానఘోషు వాళొనె వపుర్వసనమ్ముల వై భవమ్ముతో 
'మోహితముం [బజన్ సలుపు (పొద్దులు పోయినవండి !నూరి ై 

బాహిర'వెట్టునో పిహితభారతధైై ర్య మెవండు వానిదే 
యౌ వాసదన్న వర్ణ నము, హాన్యము లన్ఫుల మెచ్చిపలు,-టల్ +1" 

ఆ॥వె। రాజకీయ మనగ రాజ్యాన | బజలకు 

చాగుగూర్చు సేత, యోగి యనగ 

స్వార్ధరహితవృ త్తి, (పజలార న న్నెంతొ 

గెరవించె నిటుల( జీరి మెవాత, క్షే" 

క “క్లిక్కులు” టక్కులు నెక్కువ 

తక్కు వలున్ రాజకీయ ధర్మము లగుచో 

మక్కువసేయని మాద్భశళు 
డెక్కడనో చాగియుండుకేు యుచిత మగున్. కే" 

ఉ॥ బైటకు లాగినారు నను పల్వురు మితులు నేడు, వారికిన్ 
గాటముగా( గృత జ్ఞుడను, కాని కృతఘ్నుడ నౌదు నొక్కే 
కాటను( బట్టి నాయకులు వర్తిలరో (పజ మేలుగూర్చి యా 

రాటముతోడ, నేలుబడిణాగకు( జక్కూగ బుద్దిజెవ్పరో, 11 

Ar నీరు లేకగాలికి( బండునెట్లు వంట 1 

కర్మ లేక వాగ్తాటికి. గలుగు నెట్లు 

రాజ్యమందు (బజాస్వామ్యరమ్యళోభ ? 

దీని నెటిగి నాయకులు వర్రింపవలయు 1 

ఉ॥ వేనిది వెండిశీగలును వెన్నెలతీగలు జుట్టు ? దేళనే 

వానిభృతాత్ము డై ముదియువానిది, వేరొక డైన నారపీ 
చే నెటు లౌను, విళ్వసుఖజీవనపావనభావనాయుతుం 

డే నరళబ్దవాచ్యుడు, నుతింపము వానరళబ్ద వాచ్యులన్ * t{ 

An అల్పసంఖ్యాక మను మాట నధిగమించి 

శాం[7 సిరువదియవయేటి కళుకు లొలి? 

నల్పసంఖ్యాకు లై న మహర్షులెకద! 

భారతమునకు దీపాలు పట్టినారు, 1t 
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A కా?ిదాసాదికవికావ్యఘట్టము గొని 

యెంద ఇంత సొగనుగ విరచింతు 7ేని 

వారి సాహిత్యవృ జాన ఫలములే గ 

దండి! తొలివారు మఖభివారు నై సుండి। 184- 

గీశ బిరుదు లిడి పిరుదులు గని పీట వేసి 

పదవులన్ దగువారల( బెదవిం గదవ 

నీద నీ దయ యను నుడినిన్ వినా [వ 

భుత్వు, మట్టిరు నిందు సభ్యులును (6 గలరు, 185 

గీ! (పజల కాంతుకు( ఛ్మత్రము పట్టదేని 

కాం|7౫నునకు నాయుఃకాలగణనము కల 

దిది (పకాళించుగొవుత। మిందువింబ 

సఖ మగుచు( గాల్బనిది శిఖజ్వాల యగుచు. 186: 

గ కంచుకంరము, నూలు నాల్కులును వదన 

శతము మృత్యువు నెదురించు శ్వాసకోశ 

మివ్వి కావలె. |బజను దీపింపంజేయ 

“వర్ణ "లు క్తి “నై విలు” నూరి పలికినట్లు* 187 

ఉ॥ నల్లనినీటి యేట నృపు నై_నను వీడక నావం జేర్చి యే 

బల్లి దు డేనియున్ దిరిగి వచ్చుట లే నటు లావలొడ్డునన్ 
జల్లగ నుంచు నావికుడు జల్లెడ చేసిన నేమి కాం|నున్ 

పిల్లలు వెట్టి లే నటులు చేర్చిరి "పెద్దలు నై_ శుభంయువుల్ , 186 

గీ; యువకులార ! పునాదివై నుప్పరిగ న 
మమ్ముగా యుమ్మదీయభావమ్ము వె ని 

భావిభారత క ల్యాణభరము కలదు 

ధర్మ మిది యని చెప్ప మా తరము కాదు 189 

22) 



అలీరి 

అవ 

ఆ॥వెః 

గ 

వందేమాతర్వం 

పారితోపికంబు పదికోట వరవోలు 
కోటి బిరుదు లైన సాటిరావు 

(వజల భావమునకు బరిపోషకం బైన 

వ_ర్హనమ్ముతోడ వాక్కుతోడ, 

తన్ను తపు\వటు జనముమాట నిజ 
మరస కివరడవో మానవత్య ల 
మవును, తన్ను తానె నవరించుకొనుట దే 
వత్వ మవును, దానవత్వ మెదురు. 

జాతీయతతో నంత 

రాతీయత సర్వవర్ణ సమత యొకరి వౌ 

వెత సుఖమును తనవే యని 

మతి నెంచుట [ప్రగతియందు మానవగుణముల్ . 

[పభుత మన్నింపవలయును (పజల నుడిను 

పాయనీభూతరత్నమ్ము చాయం జదువు 

"గౌరవించిన మెదడున( గోరవోవ 

రాదు బుద్ది (పజాస్వత్వ వాదము విని, 

మధ్యా॥భారత మాతృసంతాన బాధకుం జైన యా ంగ్గునకు 
> 

CTT 

చే! 

ఘోరదుష్క్యృతికి దండనము కోర్టున తగినట్లు లేదు 
గోరంత తప్పు సేయంగ కొండంత. చేసి దాని నిట 
వారిని దండించి (బిటనువారిని మెప్పించు జడ్జి. 

సబబు తూచి యిచ్చు స్వాతం త్యలత్మీకి 

"వెద్దకొడుకు కాడొ! (బిటనువాడు 

వాని చేత పిదవ చదౌెనె! భారతమందు 

వతపాతమునకు( బట్టువడుచు, 

190 

191 

192 

198 

194 

195 

బుజు వొనరింప కాగడము నేనినిగూర్చియునేని శృంఖలా 

భజనముతీర్పు తప్పుగద! వానిదొ బాధ్యత తప్పు సేయమిన్ 
బుజు వొనరించుకోగ, నిది యిందలివారిని కష్ట'పెట్ట నౌ 

196 సుజనవిరుద్దళా ననము చొప్పడె కర్టనువల్ల నేటికిన్. 
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గీ 

An 

Au 

An 

క్॥ 

జనులలో వాంతకులు నలెగ్గాండరాది 

“3 జ”రంతరాజన్యులు కర్ణను తమ 

కర్మలను దై_వసంక ల్పధర్మములుగ, 

బలుకు చెంత! విడ్డూర మో! 'ఆలియరయ్య! 197 

కలవు దేవుని దినచర్య [గంథకనక 

వ|తమున కాటకమ్ము నిప్పచ్చరమ్ము 

తన |పభుత వంగభంగమ్ము ననియు కర్ణ 

నరసివచ్చి సరిగా జెప్పు మనుడు వాని 198 

ఇరుగుపొరుగులె యౌను నాగరకతయు న 
నాగరకత, (ఫా న్నేనాడొ నలిపి పాణ 
వేసె నవతల నిర్భంధశాననముల 

నేలి తెచ్చి |విటను వాని నిందు. "జేర్చి. 199 

పన్నులు వెంచి యీ |వజ విపన్నులనున్ |విటను(ప్రజన్ నుసం 
పన్నుల నీ ధనమ్మున నొనర్చుట యిచ్చటి చేతి వృత్తులన్ 
దన్నుట దేవు నిష్ట మను నాలిక వైతరణీ పణాళికా 
భిన్నమకు! ద్విదేవు లెకొ! వెన్నిడెనే మన దేవు డూబ యె 

తనువును రెండుచే నెడి విధమ్మున కర్టను వంగఖేదమున్ 

బొనరువ నెంచె భావబలపూర్ణ్మ భవద్వచనక్రియల్ రయ 

మున మదరాసురా |ష్టజనపుంగవులార! యెదుర్చుమమ్ము గె 

ల్పునవిలసింపంకేయుత!| ప్రభుత్వమునున్ విరమింపం జేయుచున్, 

"చేద పజలు తిండికి మాడి బెగ్గిల నిట. 

జేసె యువరాజపట్టాభి మేక ముత్స 

వంబు వై సామి ఢిల్లీ పురంబునందు 
కాకులను6 గొట్టి విం దిడె (గద్దల కన. 202 

ఈ యుత్సవమున వ్యయిత 

(శ్రీ యిందలి కలవు కాపి జీవం బిడదో! 

కూయిడుచు బడుగు లయో్య! 

ఆయువు కలిగియును చచ్చి రన్నము లేమిన్. 208 
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గీ! గుడిసె జాలిజీవమునకు కోట యగుట 
నుచితవిద్య (గామీణుల కొనరవలయు 

(గామమున గ్రామమున నొండు (గాలవలయు 

పారళాల చై తన్యాదిపీర లీల. వ04 

చః అనియు! బునఃపసంగకరు డా నదఈశుడు మిన్నకుండి, నా 

తని మృదుచాతురీభరనుధామయనూ క్రికిం 'గేకిసల్ తగన్ 

జనము సమ_స్తముకా ెలసెం జల్లని సౌరభమందమారుత 

మ్మున( బలె, వచ్చురచ్చకుకుభోదయమై నది బొంబయీపురిన్స్ = 

ఆ॥ వె॥ బాస యనెడి కత్తి దూసిరి టై[సాయి 

నడువడిపయినిన్ బెనర్జీ గోఖ 

లేలు, చెరిగిపోయె నాడు మితాతివా 

దాంతరమున నున్న వాద్దుగీత, 206 

గీ  నిత్యకృ్ళత్యమ్ములో! "వెక్కునిర్ణయములు 
UC 

పూర్వములు, కొంత ఇంగాలుభూమి వేలు 

చేసి యస్సాములో. గల్పు చేతకు నిర 

ననముగాం (గొ_త్త తీర్మాన మొనశి నొకటి. DOT 

5ఈ॥ అది తక్క తక్కినవి తమ 

కదివణికే యవవాసింప నై నవిగా నుం 

త దనిసి రరవిందు హితులు 

మది శుక్ల |పతివదిందు మానిత మగుచున్. 2056 
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జ్ఞా నిర్మాణాత్మక మైన తీ రొొకటి యేనీ లేదు కాం[గెన్సభన్ 

గర్భం వీ గతిం గాలె నేటికిని సంగాతీ! యనన్ న్నేహితుల్ 
దీర్మానించెను వ్యాసరూపమున బోధింవన్ బలావాపానా 

మర్శజ్ఞః డరవిందఘోషు | పజకున్ మాతృస్థిరా మోతమున్ . 

-ఉ॥ వ్యాసము ముద్రితం బయిన స్వల్పమె కాలము వట్టు నెల్లెడన్ 

మోసుకపోయి పంచుటకు, మోపరు లెందజొ,పంచు మి|[తులున్ 

భాసిలు పల్లెలున్ బరనపారనముల్ తగి దీన కేతకీ 

వాసితముల్ వనమ్ము లటు, పటిక తోడ్చడె నొండు దీనికై. 1 

శ॥ కేవలము వాచనమ్మున 

నీ వై భవ మెట్లువచ్చు ? నెందో యెందో 
(పావృణ్మేఘము కురిసిన 

యావచ్భారతము పంట నందుకొనునొకో + 2 

శ్ర॥ ర9రువురునున్ వారీం|దుడు 

నరవిందుడు కర్త _లెన యావ్యానమువే 
రు రహించె భవానీమం 

దిర మని, తత్సారఘంట నినదించె నిటుల్, 8 

గీ; భారతి భవాని భారతాంబ యన నొక 

యాయమయ శక్తి, (పకృ తిరమ్యగిరివ్భాదయ 
మందు నిర్మింపవలె నొక మందిరమ్ము 

నామె, కర్చింవవలె నామె నందజమును, 4 
శీ; మందిరానుబంధ గ మరము వలయు 

(అవ్మాచారు లా రమువారలు సమన్త 

భారతీయవిజ్ఞాన ము బంచి పెట్ట 

వలయు వేలే వి ళ్యుల కలత లేక, ర్ 



842 

క 

An 

కొందటు డేశ్యులకున్, వీ 
రందణు కృతక్ళత్యు లె"చు నా పదపడి "ఐం 

డిన్ దలపవచ్చు, నర్చకు 
లుందురు కదలకయ, మాటుచుందురు వీరున్, 

ఈ జగం బను చక్రము నెవరు (తిప్పు 

దురు? భవాని, యా యమ్మయ దుర్గ కాళి 

సృష్టిక ర), (భమణన్న్మున దృష్ట యామె 
యొకొ్క్కౌకపు్పు డీ జగతి నొకొక్క కళగ. 

జాలి, త్యాగము, (పేమయు, జ్ఞాన మగుచు 

ద_త్తదర్శనయును త _త్తదవసరముల 

యా రమాబేవి యా రాధ యా భవాని 

శార్యజననిగ నిల నేడు శక్తి యయ్యు 

వందేమాతరం 

ఉ॥ కూపము. లోని ఖభేకములకుకా జత గాక నభః |వడీనమ.ల్ 

రాపులుగుల్ బలెన్ గను జనమ్ము లెజుంగు నసాధ్యసాధ్యగం 

డోవలమూ ర్దులన్ రణమవోో గుల లచ్చిమికచ్చు సంతు యూ 

రోవుముఖన్ధలాన దృశిరుచ్యుల శ_క్టిపదై క వాచ్యులన్ . 

ఆ॥ వె॥ వివిధవిధము వెలసె విజ్ఞాననిధి నూటు 

Au 

ఇటు కన్నుల మిలుమిట్లుగొలుపు 

నాయుధములు భారతా పా_ప్తములు "వేయి 

"టు, నేడు శ కి యిటు విరిసె, 
ని — య 

అంబయొడినుండి రాతను లనురులు సుర 
లెందణో దూకుచున్నార, లిపుడు మాత 
నిర్విరామమ్ముగా. గార్యనిరత, లేచె 

నపరదిళ బలభూరిరాజ్యమ్ము లన్న. 

9 

10 

కేవీ 

ఉ॥ నిన్నటమొన్నటన్ గదవె'నిండు స్వయంకృషి (ప్రాణమై జపా 

నన్నిట మిన్నుముశై మన యతుల ముందటి, మేచ్ళశ కృులున్ 

గొన్ని తమోవినీలమలు గొన్ని రజఃవరిధూ(మముల్ మొగి 

ళ్ళన్నటు లావరించినవి, యచ్చవు త్యాగమయార్యశ క్రులున్. 12 
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ఉ॥ తల్లి, నిజావశారలసితాభినవ|పభ లిట్టి వయ్యు దుః 
ఖిల్లుట తోచె నెందులకు? కేసరు ల తొలి భారతాళి కుం 

చే ళ్ళిపు డైనయందులకు, నిందున తన్ను (పజల్ దలంపమిన్ 
వల్సిడి వచ్చినందులకు, వచ్చునె? యాయమ పిల్యకున్నచో. 18 

Ul మన భుజముల వ్యాదయమ్ముల 

నణుమాతము తావు లేదయా! శక్తికి, నీ 

తనువులు మాఅక్యయే మన 

మనములు మాఅవలె, ళ క్రి మై కొనవలయున్, 14 

ఉ॥ ఇందులకున్ గడంగితిమి నెన్నియొ సార్లు ఫలింపదయ్యె 'నే 
చందము రాజకీయమును సాంఘికమున్ మదిలో బలమ్ము ని 

వ్పందము గాక చేసెకి జపము విధమ్మున, నాది వైన పూ 

న్కిన్ దుదిముట్టం గల్ల, మిక నేగతి శక్తి యను గహించెడిన్ 115 

గేయ॥ బలము లేని జ్ఞానమ్మున బడుగుల మై నాము మనము 
తొెలినుండింయు, |తుప్పుపళు దొడ్డక త్తి యా జ్ఞానము 

తెలియక దానిని |తిప్పుట |తెంచికొంటి మవయవము, [వ 

జ! లిక'నె క పౌరుషం బె జ్హైనఫలం బని తెలియుడు. 16 

ఆః 'వె॥ జ్ఞానమునకు( దోడు కావలె విజ్ఞాన 

మట్లు గాక జాతి యణగియుండు 

శ_క్రిీహీన మైన భ_క్తియు వృథ యింధ 
నంబు లేనిది జఇలనంబు వోలె [గ 

ఆ॥ వె॥ (పక్భృతిజ్ఞానకలన భాసిలి కర్మబ 

లంబుకలిమి నియ మలలిత మగుచు 

మనసు నెత్తి యీళ్వరుని శేరు, చేరిక 
పాయకుండు దశను భ_క్తి యండు. 18: 

క్ర్॥ బలహీనం బగు (పకృతి క్ర 

తులితం బగు భక్తి ళ క్తి దూరం బగుచోం 
గలుగునె ? చఅచుజు మండియు 

వలతియె ౪ కాగితపు మంట వంటకు నిలువన్ 10 
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ఉక కావున భారతమ్మునకు( గావలె శక్తియె, జ్ఞానభ క్రు లా 

వై వలయన్, దిరూప మిది భౌతిక నై తిక మానసమ్ముగా 
నీ విధ మౌ (తిక క్రి. |బనవించిన దేదొ య చాత్మశ_క్తి, యా 
నో విగతంబు శ_క్తి మన యొళ్లును స్వాప్నిక దృళ్య మొక శు.20 

ఉ॥ కాలముతోడ శ_క్తి యొడికం బగు, సంళయమాననమ్ము న్ 
దూలిన[పాయ మై ముదిమితో( దపియించిన శక్తి వను నా? 
మె లొనరించునా ? యతడు మేదినికిన్, జడికారు వీణ 

చేలును శ _క్తివంతునకు (శ్రీ లికునా? యిడు మన్న శా “1 

.మధ్యా॥ తల యె_త్తికొని భారతంబు తా పదికాలాలపాటు 

విలిసిల్ల వలె నన్న వేగ వెలయవలయునండి' శ్రి ల 
జలధిగ, వాహినుల్ పౌరుషూఖ్యముల్ వచ్చి కలియంగ 
వలయు నిందు, జయమునురుగు వరవళ్ళు తరగలయందు. ప్లై 

ఉ॥ |పాణము లేదు, భారతము రక్తము చచ్చి కృళించి పాండురం 
ఒబెనది, జాతికిన్ శరణ మైనది నారక మంచు షండులున్ 
హీనులు తామనుల్ వలికిరేని వినన్దగదండి ! కోర్కెకున్ 
మానుగ లబ్ది కోరుకొనునే! యెవడేనియు. గన్టనష్టముల్ . లి 

ణీ జాతి యన్నను భారతమాత యన్న 
తోలు కాదు మట్టియు. గాదు దోర్భలపృథు 

శక్తి, కోట్ల శక్తులు కూడి మోరమహిష 
మర్దనీశ_క్తి విజయరమా [పని 24 

శి  అవరించె శక్తిని భారతాంతరమున 
మాయ [బహ్మము నటులు తమాగుణంబు 

జనచయాజ్షానరూపంబు, జనము నిజ మె 

జింగినంతనె ! తమము దూరీభవించు కిర్ 

ఆగ వ స్వామి 'రామక్ళ ప్టపరమవాంసయు వాని 

సింవాకంరు జైన శివ్యమణియు 

సంయములు వగటిన శక్తి | తింళతో్కటి 
[వజకు. దొడవు, బయలువడు కె తడవు. 26 
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క॥ భూపాలునిలో ననే 
గోపాలునిలో, దవుతొలగు నొక నరునిలో 
నేపొద్దును నై ప్లికు డగు 
బాపనిలో దివ్యశళ_క్టి భాసిలు సమ మై 27 

ఉ॥ (కొత్తగ సేత సృష్టి యనుకోవలెనా ? కృతవస్తురతయున్ 
దుత్తునియల్ పొనర్చుటయునున్ సృజనం బనుకోనురాదొ ? యీ 
మొత్తము జాతి దేవుని విభూతి, యెవండును చేవుజే మదిన్ 
జి త్తూనరించె మాయ యని చింతలకుండిన భీతి యొండినన్. 28 

ఉ॥ మానితసర్వధర్మముల మానవజాతికి మార్గదర్శకం 
బై_నది భారతం బొక శు, భావియళోవలయంబు [పా[గళో 
భానీలయంబు నియ్యదియ, స్వాష్నికొకల్చనగందబు కల్కటా 

ధ్యానియుగంబు కన్నయది యతికిం దోచి ఫలాలు రాళ్చెడిన్ .29 

Au భౌతి కాధ్యాత్మళా(న్ర్రళో భలను కలియ 

బోసి వివిథమతమ్ములం [జోగు సేసి 
వండిన రసాయనమున నఖండమాన 

వాత్మ( బోషించునది యొక భారతంబె 80 

ఆ వె॥ చెడుగుతనముపురుగు నుడిపి నీతిశేత 

ఫల మొనంగునదియు భారతంె 

యఖిలజగము నిదియ యార్యీక రించు6 గృ 

త్యాదియందు మరియు నార్య మగుచు, 81 

శా॥ ఆలస్యం బనుమానముం భయము లేన బై నచో నెన్నడో 
యో లోకమున కెల్ల తా గురువు కాదే భారతం బన్నీటన్! 

జాలున్ జాలు తమస్వినీకథ, తమి సం బేరిదో దానిలో 

పాలా అందఅకున్, |పభాత మీది సంభాసించె లెం డో! పజల్ 182 

చః అడుగక అమ్మయెన( దన కన్నము బెట్టునె శ ౯కి యిచ్చునే 

యడుగనిదే భవాని? జగదంబకు భక్తి నొనంగి శ క్రినొం 
దుడు జనులార' యంతటను దొట్టిన (పాణము నల్చ్ప బుద్ది యె 

వ్వడు కనులార కాంచియు భచానిని కొల్వడొ కీడు వానిదే. తికి 
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చ॥ అడుగున నీరు పొంగి యపుడప్పుడె వానయు లేక గట్ట్లవై 

నడరు |వవావా మొప్పు నదియా'యనిపించె జపాను, దాని యీ 

గడన మతై క హేతువు, మికాడొనమాఖ్యము దివ్యవిగవాం 

- బడినది శక్తి తృత్పజల కీడిత మర్జునగాండివ ప్రభన్ . 84 

చ॥ |వక్ళతియ మాటిపోయి నవభావము గుండెగులాబవిపూ తగా 

నొక యనిదం(వపపూర్యము మవోజ్జ్యలసంఘ మనంగ భారత 

(వపకరము భాసిలన్ వలయుపట్టున సైన్సు మెషిన్లు సాయమౌ 

నొకొ రమ ఆదిళ క్రి (శమనోదిని వాణి భవాని తక్కగా.” శీర్ 

కః మతమే వాదయము జాతీ 
యతయె శరీరంబు శక్తి, కఖలావసర - 

స్థితసత్యం లీయది భా 
రతమున రవి మబ్బు విడ విరాజి యను నటుల్. 86 

మః మతబోధం బనమ| గమైనయపుడే వూనత్వముం బొందె శ 
_క్తి, తదీయోల్లి సనమ్ము తక్క నెదియేన్ దీపించె నాంగ్లేయసం | 
స్కృ తిమె, దేశమునందు (క్రోటనులు హౌశ్చెన్ సంెవిగల్ తగ్గెసి 
స్టీతి యేమా[తము సాగంగూడ దిక నుజ్జీవించుతన్ ! దేజముల్ . 81 

గీ తానె యెల్ల, యెల్లయు. చాను, తానె బవ్మా 
మయిన యానందకాసార మాత్మశ క్తి 
దీని తామరపూ లైన దేవాళక్రు 
లఖ లఖండముగ్గీక రాక రములు, 88: 

fn ఆత్మకి (బ్రహ్మానంద మలఘుమధుర 

ముదధిగా, తదంతరమున నోలలాడు 

సుకృతి పాళ్ళాత్య భతికనుఖమనెడి గ 

ఫీరతాహీనరరమును కోరునొకొ_? 89- 

Ar ఆ మవేనందమయమూ ర్తి నా భవాని 

నాత్మళ క్షి గారిని మన మందఅమును 

మందిరమును పర్వతసానువందుం గట్టి 

కొలువవలయు, నంతట నామెచలువ మలయు. “40: 
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ఉః అర్చిత యొచు నామె మన యాత్మల మేధలం జొచ్చి యజ్ఞ శ 

ఖ్యర్చి బలెన్ వెలుంగునట,యామెయె[ బవ్మాము,లోన 'వెల్పలన్ 
'జేర్చిన యాదిశ_క్రియట, విశ్వజగజ్జనయి|తి యైననున్ 
గూర్చును భారతమ్మూనకు కోలట, తానె భవాని వాకొనెన్. 41 

ఆక వ॥ ఇచటి మట్టం బుట్టి, యిచ్చటి గాలికి 

వాన కెండ కెదుగువారు, తనను 

మబచిపోయి రనుచు మరిమరి. దడవె నా 

యంబ భారతాంబ యా భవాని. 42 

ఉ॥ మందిర మేలనో( దనకు మాత వచించె, నిజాజ్ఞ యంచు, ము 

నుం దగు భూరిదివ్యమతమున్ జనశై హిక మోతసాధనం 
బున్ దెలియంగం జాటం దగు ముఖ్యనికేతన మౌట కంచు, నెం 

దున్ దొలిపీరి నొందు బలధూర్వవాజాతి సృజింప నంచునున్ , 48 

క॥ ఒక స్వర్ణయుగము నెలకొను 

టకు, జగ మార్యీకరించుటకు, వాక్కర్మల్ 

వికసితనురభిళములు తన 

నికేతనమునుండియట, యెన్ శివ మరియున్. 44 

చ॥ ఇటులు వచించు తల్లిమది కింపితమౌనటు పు(త్రకుల్హ్మ్ చరిం 

చుట తమ ధర్మ మౌను, మది సొంపిలు మాతను భౌతికమ్ముగన్ 
ఘటితసమ్మగవై భవ నొనర్చుట కర్ణము, వెద్ద కాలమున్ 
జిటులని తామసమ్మునకు( జిక్కి. యొనర్పము,పిల్వమాయమన్ శర 

టః మోరతమళ్ళటాక లితకుడ్యములన్ బడగొట్టి మానసా 

గారము వెల్లునింపుకొని, కానక యుంటిమి యిన్నినాళ్ళు నీ 
తీరు మించు తల్లి యని శెల్విమెయిం బతిమాలి, సర్వముం 

బోరచి పెట్టి, 'యెల్లరు జనుల్ !యజియింవ! భారతాందికన్, 4రీ' 

మధ్యా! ఆయమ చెప్పిన నియమ మాచరణమ్మునం బెట్టి 

పాయక కర్మయోగులుగం |బజ దనరునపుడు భార 

తీయభాగ్యమ్ము చూడవల! తెగి సేయ కటు కేవలము త 

దీయపూజ నుతి సేత వృథ, శెలిచె భవాని యిట్టి విధ 47 
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“6 చెప్పినటుల. జేయక కొడు 

కెప్పుడునుం బొగడుచున్న నేమి? జననికిన్ 
మెప్పులు పుట్టునె? యెదలో 

నొప్పులు కా క, యిది తెలిసి నుతక్సాతు లగుడీ! 48 

-ట॥ కర్మ మనంగ స్వార్గమున కంటని భారత "సేవ, శెల్పికె_ 

నిర్మిత మై మరం జెసగు, నిందు బొనంగడు గేస్తు స్వార్ధపున్ 
మర్మర ముండుటన్ , బల మనన్ జలమే యది. పోవు రం (ధవ 
చ్చర్శభఘటమ్ము నౌటను,కృతం బిచటన్ బలపూర్ణ మౌటనున్ .49 

-ఉ॥ ఇందును |[బహ్మృచారులు మహేశ్వరి కంకితమైనవారె యెం 
చెందును శక్తి మోసికొని యేగి జయింవగలారు, లక్యుముం 

బొందవు భల్ల ముల్ల మును బుద్దికి నిల్బడ లేదొ, తొంటి వౌ 
జెందపుంబోకడల్ విడుచుకే వరమార్థమువై వు రాకడల్, 66 

ఆ॥ వః సకలభారతమును సారవంత మొనర్చు 

శక్తి నిండి పొరలు సంతతులకు 

స్వాగతము, భగీరథాదుల దేశమే 

మాది యనుచు. బెలువు మానితులకు 51 

An జ్ఞాన మాధారముగ భక్తికర్మ లొప్పు 
జ్ఞాన మను గోతముననుండి కగ్మవన్తు 

చేయము. ₹కొనవలె |బవ్మాచారి, యట్టి 
గోత మున్నది “సోవామ్ము” రాతిమీద 52 

కః చేదాంతముఖ వ్రనూ(తం 

బై దనరియు రేడు సోవామ్ము (పజా 

సౌాధారణవ్మాదయమ.న, క్రి 

చే దారిని నడపు( గర్మదెస, భయ ముడుపున్, 58 

చః పిలిచిన రాని పల్కు శెవిజెట్టని వారీని గూర్చి తా మవో 
జ్వలదళ సింవాపీరివయి భాసిలినప్పుడు భారతాంబ కో 
పిలిదొకొ! నుంత సాయ మొనరించియు. బెద్దగ నొందంవచ్చు ద 

ల్ల లితముఖిదయామృతము, చాగక ముందుకు రండు సోదరుల్! 
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ఆ॥ వ॥ భరతమాతవేర వచ్చు ధనం బది 
యామెకొబకు భోజనాదికముల 

నామభటులకొ అకు వ్యయ మౌను, భటుల నం 

పాదనమున నగము మాతకొటకు, ల్ 

ఉ॥ ఇందలి భిన్నవర్ష ముల "కేక విధాద్భతి, వర్గ నాయకుల్ 

కొందల మందు వర్తనము కూడదు, వ్యష్టియశః పయత్నముల్ 
నిందితముల్ , స్వధర్మవిమలీకృతజాతి సమష్టిగా బలం 

బొందును,పొందు గెల్పులను, పొందుయశంబు భృళంబు కన్ననన్, 

చ॥ (వజకు సమై కమత్యము శుభ|పదక్ళ త్యనిబద్దబు ద్ది నే 

ర్చి, జడుల విజ్ఞ లన్ నలిపి, పేదల బాధలం దిగ్చి, వారికిన్ 

రుజల సపర్య( చేసి, మతిరోధము పో మతబోధముం బొన 

ర్చి జరుపు నెవ్వి భాగ్యరమనృత్యము లవ్వి థటాళికృ త్యముల్ ,ల6 

క॥ రైతులకన్ గార్మణులకు 

(బీతి నొకరివై నొకరికి. బెంచుట, ధనిక 

(వాతమతిన్ _్రిజవనులకు 

నై. శేగము నించుటయును నగు సభ్యకృతుల్. ర్ 

Au ధనము సమకూర6 గొందయు తరలి నేర్చి 

వత్తురు విదేశములనుండి వై భవమున 

కైన నై కవిభేదవిజ్ఞానశ్యా స్త్ర 

ములను, సిద్దము విజయ మీ భూమినెల్ల, 58 

గి పాదుకొలఠిపి కర్మాగారపటలి వారు 

(పా_ప్రలాభధనమున విద్యార్థి బృంద 

ములను ఇా(న్ర్రగవాస్యముల్ "ఆలిసికొనగం 

చేయుదురు తాముబల భారకియమణులు. గ్ర 

గి; పాదయా[తల నై కవిభేదదేశ 
పర్యటకు లయి కొందు స్వగుణకీల 

వచనముల నించి యటవారి భారతా స్తు 

లుగ నొనర్తు రన్మర్ట్యేయలోలురుగను. 60 
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ఆ॥ పః ఎపుడె మందిరమున నెలయు భవాని, త 

న్మరము కర్ణరముగ మంజు వెపుడొ 

యపుడె భారతాశయమునకు భద్రగ 
జాధీరోవాణోత్స వాతిశయము 

మూాలి॥ మరియు నిటు భవానీమంది రాఖ్యన్ రహించెన్ 

స్థిరతమ మగు వ్యాన (శ్రీః (పతు ల్ల తసంఖ్యన్ 

పరువడి, (బజమధ్యన్ బంచ నై ము1దితంబుల్ 

చెరగని యొక ము[దన్ జిత్తముల్ కీలితంబుల్. 

వందేమాతరం 

61 

62 

&l థారతధాతి నారసె శివాజి భవానిగ, రూన్సిలట్మీ ము ~ 

న్నా రుచిసాం[దకీర్తులు తదై క్యమునొందిరి యశ్లు యెంచి దో 
సార ముపాసనమ్ముగ, |పజామతిలో నరవిందఘో మవాంరి 
కారము తద్భవానిగుడి' గళైను నిర్మితి లోకమాన్య మై. 62ఎ 

ఆః వెః ఉక్కు. కొల్చి నుంచి "వెక్కుకత్తులం జేయు 

కమ్మురీనితనము గలిగి (పజల 

థీలి విజిచి పదునుంబెక్షై మననుల కా 

వాసము, సమధికము వంగమందు. 

ఆ॥ వె॥ ఇరువు రీ ధరన్ ను రేం దనాథ బెనరి 

“విపినచం | దపాలు", పవి రువన్య 

సించువారిలోన( నెంచుకోందగువారు 

మరియువారు తక్కు మాన్యు లెల్ల 
న్ “లాలు చాలు పా” లనుజగల్లి లితకీలర్తి 

మూర్తులందు బిపిను వేరు మూడవయది 

అతనివలన జాతీయవిద్య (వజ కంచె 

నతడు “న్యూయిండియా” పతికాధిపతియు,. 

అక్ క అరవిందుడు కలకతా 

కరిగి బిపినచం[దపాలు నరసి యితరులన్ 
దరిసించి యొక సమజ్యన్ 

వజలించెను పాలన మజవఅలుగ.6 జేయన్. 

68 

64 

65 

66 
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ఆ॥ వె॥ “ఆళ్వినీకుమారు” *డరినాకు డు” దివోస్క 

కః 

Au 

మః పనితం లీ జతనంబు వ బుకొనగా వ్యాయామశాలల్ దన 

రాదిగా సమజ్య నందణును స్వ 

తం[తతోద్యమ పధాను లెటకు6 జీత 

గీతం బూని పంతగించినారు. 

వీపినపాలు తొలుత (విటనువస్తువుల బ 

హిష్కురించినంత నెమియగు న 

టంచు6 బలికియును సమర్చి ౦ చెం జర్చించి 

యుద్యమమున కదియ హృద్య మనుచు, 

ను చేయుచున్న యపకారమ.లన్ గణియించి పాలనా 
తభారతమ్ము మనువం బి)ిటనీయసమ_స్తవస్తుసం 
నమున్ న్వచదేశ్యవవానంబును తత్సభ నిర్ణయించే నా 
తవంగమాననము, పతక కందిన వార్త యియ్యడే. 

వంగభూమి రెం డనను (పజ యొకటియ 

యెండ యగు దీని శార్య మి యెల్ల ధరకు 

[పజయు శెం డౌనొకో దాని పనులు శెండు 

దండమును సామము స్వతం (తతార్జనమున, 

చెబ్బలు తిని వెత కోర్చుచు 
నవ్చా! యన కగగామి యగుచుః |బజ పడన్ 
(దొబ్బును (పథుతను, శ(స్త్రము 

లుబ్బునం గొను. దవ్పదో మహో [గరణమునన్. 

(పబలు గాత! జాతీయత రాజకీయ 

సాంఘి కాధ్యాత్శికం బన చదువువలన 

పారళాలలు సర్వ! త వఆజగుగాత! 

| తిపథగాకుల్యలుగ తే తదీవ్రికొలుకు 
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67 

68 

69 

70 

71 

72 

రును [గామమ్ములయందునున్ బలరమాళుద్రాంతముల్ ,వంగధా 
రుణి జాతీయత వంటవండి యది సర్వుల్ పంచుకో భారతం 

బొనరున్ బాలనభారభుగ్న భుజు లై (మొక్కంం [బిటన్పాలకుల్ . 
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క్॥ ఈ చెలువున నరపిందుని " 

వాచన మె లిపికచం(దు వాక్సారము నై 

లేచి కొలువు మీసము మెలి 

వై చెం బచారమున గాలివన నోడింపన్. కూ 

ఆఃవె॥ ఘన మ చెంత యైన మన నాదు చొరదురి 
వాల్వరుసడ్తీ దక్క (దిభుత చెవిని 

చెవుడు చిత మనుచు నవినాశబుధు డాడె 
సభ్యశతము మెచ్చి సన్నుతింప, 7b- 

ఇా॥ రాజీ లేదిపు డున్న పద్దతులు మాజన్ దక్క నంబేదశే 
వోజారం బగు కాం గెసీయసభతో, వ్యా(ఘంబు మాన్హాలమున్ 

దేజున్ గూర్చును నీదు మై(తి యనునే ! 'దేనంగముల్ దానివే 
యీ జోకజా బలుకంగ నొకడు తథా స్తిక్తు లా యెల్లరున్.76- 

Au తీలకు లజపతిరాయియు దిద్దవలయు 

కాం [(గెనున్, వారిచేతను గాకయున్న 

ది ర్సిడే ఖాయ మనుచు నేతంచ బొంబ 

యీన్ దనరు కాం[గెసున కరవిందఘోషు 7T 

ఆః వె॥ పిలుపుపిండు మేటి పలికె ఫిరోజిషో 

బొంబయీాపుర| ప్రభూత గోష్టి 

మూడు పొట్టిదినము లేజేడు పొడుగుకో 

రె్మైలను సంస్థ తీర్పగలదె? |పజకు. 76 

ఉ॥ ధార్మిక న యాంగ్లవిభుతన్ గొనియాడి (క్రమ|కోమమ్ముగా 
శర్శము యన్ బెనుచు _బెదము కాం గెనుసొమ్ము, తద్దయున్ 
కార్శికక కాదిజనకాండసమస్యలు "వెక్కు, వానికిన్ 

మార్శొ మిద్ది పెట్ట దయినన్ [బజ వేలుగ6 గూడుకో వలెన్ .79 

ర్॥ పారి శామికజగతికి 

'చారుణవాతి సంఘటిల్లె తాతామృతిచే 

తీజిను “విలియండిగ్స్”' 
భారతహితు, డాత్మశాంతి వానికి ననుచున్. 80 
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క॥  అధివతి హె నీశాటన్ 

మధురో క్రి బుభుకువులకు మలునాడు లభిం 
చు ధనికగ్భృవాభోజనమును 

కథించు నుడి నెనసి వినిచె కాం గెనున నిటుల్. 81 

An ఐక మత్యమ్మునకు సరి యెన యర్ధ 

మొక ళు [పతిమనుజుడు నీతి నుల్ల సిలుట 

గాెరవమునకు చేళసౌ ఖ్యమున కదయె 

యాటపట్టు కాదనువాని యాట గట్టు 82" 

మధ్యా! ఘనతరముగ నాలోచించి కడు నుదారముగ వ_ర్టించి 

వినుతకార్యము లొనరించి, వీ లయినంత |బతుకుద 

మనుభవమ్ములనె కాని యెపు డంకెలన్ గాదండి! తలపు 

లనె యూరుపులను గాదు, పనులనె గాని పలునేండ్ర (గాదు.రికి 

మ॥ తమ పూదండనుగా ధరించుకొనుచుకా సౌదర్యసౌందర్య ము 
ల్లము[కొంచామరళనె యొండొరుల|గోలన్ జేసికొంచున్, నిరం 
తము పన్నీరు కృతజ్హ తాఖ్యము వయిన్ జలాడు కొంచున్, సుగం 

Sa ౧ 

ధము కీ_ర్టిన్ 'చెనలం భరించుచు మనుండా' భారతీయ పజల్' రిశ్ల- 

ర్క ఘీ బాధ్యత లు[గము ల 

య్యా! బలి యిడకుండు పరువు నవి తీరుటలో 

మీ బరి చాటని పోకడ 

నౌ బాఢశుభంబు వంచు డౌరనులకునున్. 85 

Aa “ఆళుతోవముఖర్జి * తో ననియు కర్ణ 

సొంగ దేశము పంపింతు నరుగు మనుచు 

నమ్మ నడిగి చెప్పెద ననె నతడు, మాతృ 

భ_క్తి యిది, చూచి వై [సాయి బండ యయ్యు, 56 

23) 



వరక వందేమోతేర్ 0 

మధ్యా॥ పాలనా సొలభ్య మురును వంగంబు భంగంబు గాగ 

నీ లీల వై (సాయిమాట యెంతయొ తప్పుల మూట 

మాలోని “లిబరలువాడు” మంతి యొన నిఖానె! 

పాలకవర్షంబు చించి పాటింపమొ$ఫో! యభంగతను, 87 

ని జాతిమతనంస్క్భతుల నేకరీతిం దనరు 

వారి విడదీయు పని వ్యాడ్విదారకంబు 

ఆత్మ యు క్క్కౌనొ! కావచ్చు, నాశయంబు 

అంన మెపుడు కారాదు, కర్ణ నెజలుగండు 88 

An ఎన్నిక అలోన "మేము జయించినామొ 

పార్ల మెంటుసభ్యుల మౌచు భారతీయ 

భరము _న్తంభాలు మందిరభరము నట్లు 

"మో నెదము, చేసెదము ఖండములుగ నేగి 89 

Al అధినివేశన్వతం [తత యఖల భార 

తీయలట్యం బటంచు వాదించినాము 

పార్ల మెంటు వై కప్పున పగులు నూపి 

వాదఫలిత మందురు (వతిపతీచయము. 90 

ఉగఅకయసౌఖ్యచివ్నా ముగ వాక్కుల యుత్సలమాల భారతీ 
యకితిలక్కి తాల్చుటకు (నె లిబరల్ బల మైన మేము మీ 

సక్షము, రెండువై పుల కుభమ్ములు ెండిలి చేసికొన్న వం 

డీ' తత మెప్పు డౌనో!విటనీ యుల (పా పనకండీ!పాలితుల్ . 91 

ఈ॥ దున్నుచుదున్ను చుండి భరతోర్యర నాగలినుండి లండ నే 
_ శెన్నున( చేయి తీసికొనుం రీసీకొనన్ మన మొప్పుకొందుమే 

యన్నలు! నొప్పికొందుము, తచా-గ్లము లేనిది భారతమ్ము లే _" 
దన్నను( దప్పు లేదు, కలదా యిపు।డున్నటు శెల్యి ము న్నిటన్. 

ఉ॥ఇ టి చెద్దవారు బటనేగి యటన్ బ9జ కిందుగోడు వా 
కు చ్చి యనుష్ణ వత్వమును గోరుట వ్యర్థ మటంచు, నాంగ్లులన్ 

చ్చు లనా స్తు అంచు దన (ముక్కడిబుద్దిని చాటు శెల్విని 

ప్ప ఎరపున్ జనమ్మును సభా! జమషాంధముగా నెబుంగవే ' 98: 
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Al గవాగణము నిర్ణయించు నాంగ్లపజజాగు 

నాంగ్రప9జ భారతీయభాగ్య మును నిర 
రం ౯9 

యించు ననుచు. గాటను నగియించె నభను 

వెడలె నందు నిలక యరవిందఘోము. 94 

చ॥ మరియు ననెన్ నభాధిపతి మాన్యబలం బగు కాం సేలనో 
సరిగ నిజాశయమ్ములను వాపి ఫెజే ల్మనిపించి నేటి యీ 

దొరతనమున్ ఛలన్వవనదూపితమున్ గనువిష్పంజేసి వి 
దగ్గరగ గథించి యుమ్ముఖత కై నిలవేయదు రాజ్య దేవాళిన్ 95 

el జీవితసంధ్యలో వదనసీమవిడిన్ బకటించెం బల్కు-లన్ 

బో 9వుగ దాదభాయినవురోజి, కుటీరము లిండ్లు మేడలున్ 

సావడు లోవరుల్ సభలు సర్దుగం బేర్కొను పెద్ద లెందలో 
సేవకు లీ మహీరమకు, చితము కోర్కెలు తీరకుండుటల్ , 96 

Fat పట్టుదల దూరదృష్టియు వాసి యోర్పు 

ధైర్య కార్యసంసిద్దతల్ చక్కా. గలరు 

నాయకులు యుష్మ్రదీయులు, మీ యదృష్ట 

మిది సగర్వ భారతులార! యుదితులార |! 97 

ఉ॥ ఐనను దీననే విజయమందరు నాయకు నాజ్ఞ మీకు దిం 

డైననె దక్క నిద సమయంబుననున్ బజలార! కార్యసం 
తానము నిష్ప) యోజనము నాయకధర్మము నర్వనభ్యులుం 
బూనిన,విద్య వచ్చి నినమొన్నటి యే తరుణుండు పూనినన్ .98 

ఈ॥ లిబరల్ పార్టీ సాయము 
గ బొనగకున్నెడల పొందగలుగునె ? యైర్గాం 

డు విణీనం గొన్ని వాక్కుల 
ను బొందు భరతోర్వి యై నుతసాయక మె, 99 

Au టా9న్ఫువాలున బోయర్లు రాజ్య మెల 

బాధ వడిన భారతులకు బాధ దీర్తు 

మనుచు నంతకు బోయ లె యడరి మనుప 
లేని దొరల చే మన్నను లేకి గాదు 100 
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మధ్యా॥భారతమునం [బిజాప భుత పరివర్చిత: బు కా దంత 

యూరపునందు. బలె దొలినండియు ౧చపోక డలు 

వేరులుపాతుకొని ట ,: విప్పొందవలె నై న నిందు 
తోరము కాన్సిళ్ళు విద్య తొడవుగాగలవారితోడ. 101 

క్ అఆచేతీయంత మొగిళులు 

"ెరిగిపెరిగి కురిసినటు 4 పిన్నగ నిపు డౌ 

భరతోర్విపరిళ) మమ లు 

మటణసించుత ! మచిరకాలమంచే బటనున్ 102 

ఆ॥ వె ఇటులు శ్వేతనీతి మృదువుగా వాచి.చి 

చెలుచ నైన కొలువు వలుచబడగ 

సద్దుమణి గ సదము పెద్ద “కాట నువన్య 

సించువారి తలి కృశించు ననుచు. 108 

గః ఉన్న తాధి కారమ్ముల కురరు భార 

తీయు లను నేటి వై సాయి తెలియ గాక 
రాణిపాగైానములం బూడ్చి వవెనిం వీట 

నుంచి కూర్చున్నవానె యయోగ్యు లనుచు 104 

గీ చిత్తమున లేని మాట ఇెవిని చెప్పి 
చేతం 'జేయమి యాం యరీతి యన్న 
నగ్నసత్యము చాటుగ నం చెలిచె 
“లిట్టో నభివంద్యు డను €బల్కెన్ బెనర్జి. 105 

క్॥ స్వాతంత్య)ముంబే9మించెడు 

జాతి యనుచు భారతీయజన మాంగాయ 

(వాతమునకు లోబడె(, దగు 

రీతిన్ జనుత! పథుత! యనె (శ్రీ మాల వ్యా 106 

గీ అంటకయ పురుషత్వమ్ము నవగతమ్ము. 
బొనరుచుకొను (స్త్రీత్వమ్ము, నా బుద్ది యెపుడొ 

కంటి నడుగకె చెప్పెను కర్ష నిటకు 
వచ్చుటలు మన భాగ్యము పెచ్చుట లని. 10 
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-ఉ॥ రావణు చేతలే యతని రాజ్యవారమ్ములు, శాని రామే 

నావిలసత్పరా[కమము నల్లడలన్ (బక టీకృతంబుగా. 

'దావలమైనవాడు ఖరదై_ తుడు, భారతగాథ ఆరణం 

కా విధి సాగునా? శకుని యయ్యెను మూలము, కర్ణ నిప్పుడున్. 

చ॥ అనియిను లోకమాన్యుడు, మవోం గ్రజనమ్మున కస్మృదొాశయ 

మ్మును |విటనం దువన్యననభూరిగ[ బల్కి తదీయసానుభూ 
తిని రవిదోచుముందు మథిదిక్కున లేశెలిడాలు వోలె నొం 
దనువలె నంచు( దీర్చు, చను దతులు పంచనడేం దగో ఖ లేల్.109 

శ॥ అన్నా! మవహమ్మదాలీ 

జిన్నా! నీ వేగకుంట చెన్నా! యని కొ 

ల్వన్నదియు వీలుగామిన్ 

జన్నదిలే దతడు |విటనునర్వంసవాకున్. 110 

గీ! (చిటనులో నొప్పు భారతపృ థ్వి కార్య 

దర్శిపదవి ఖర్చు, “టి బటు "దండయాత్ర 

ఖర్చు [బిటనే భరించుట, కౌన్సి లిచట 
విరివిగొనుట ము న్నగు తీర్చు లిరవుకొనియె 111 

Wn పలువురు పలువిషయమ్ములు 

పలికిరి వచ్చు నభ కాళి. బరగుట లినెన్ 
ములుచదనము బెంగాలును 

పలుకులు నేయు టను తీర్పు (పతినినద మిడెన్. 112 

ఊ॥ 'వె। రత్న కాంతి గాజురాళ్ళలో, నీ రెండ 

మావులందు నటులు భావిభార 

తీయళోభ కాం (గెసీయనిర్ధ యముల 

ననుచు( నందలు విన ననియు ఘోము. 118 
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గీ గోఖలే లజపతిరాయి కూడి పయన 

మెరి [బిటనున కా యోడ నీరధిన్ ద 
రంగముల. (దోసికొనుచు వేగన్ గమించు 

చుండెం గడగండ్ర నీది ధీరుండు వోలె, క 

ఉ॥ సందునుసందునున్ దొలిచి చం(దుడు వై వ మయూఖబృందమున్ 
విందువుబిందువున్ [గమణవిందువు చుక్కాలగుంపునవ్వులో 

సింధువునందు, నోడపయి 'జేరలం గన్నులు |ధ్రావి దృశ్యని 
మ్యందరసంబు, తా మవగతాంగము లౌనెడ కోడి కూనెడిన్. 2 

ళా నా లోతుం గమనించువారి కొదవున్ రత్నాల కుప్పల్, తటం. 
బాలోకించెడువారికిన్ దొరకునయ్యా! కాకిచిప్పల్, కవి 

త్వాలోకమ్మును నేను, కష్టనుఖమం బౌ భావముల్ నా తరం 
గాలే యంచునొ!ఘోషిలెన్ గడలి, నై కార్థమ్ము లాఘోషముల్. 

కః వనుక కడుగు ముందు కడుగు 

నొనరగ నొక లయను. బట్టి యుదధివళుల్ చే 

సినవి మవోనాట్యము, మే 

సినవి కనుల్ సృష్టిచిత్రచిద్విభవంబున్ . h 

క్॥ పలురంగుల చేపల తళ 

తళలున్ తరణికిరణముల ధగధగలు స్వని 

రల దేవోభరణము ల 

వళు లాడుచు. చాడు నొక్చు పాట యొక |కుతిన్. ల్ 

ఉ॥ ఏ తణమందు విశమము నెయునొ! యా [శితజీవకోటితో 
నతయకర్శళాలను దిగంతగతారవమున్ విశాలమున్ 
శిత్షితపద్ధతి న్నిలిపి చెమ్మట నుర్వులుగా (శ్రమించు న 
ధ్యమగుణాల రత్ననిధి, యంతయు నెప్పుడు నోడబేరమే. 6 
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శా వై నాకాళము (కింద సం దము, వివస్వత్కా-ంతి సర్వత, యెం 

చేనీ యాకయు వార్డు లేదు దృశకున్, వేగమ్మునన్ సామ్యము 

ల్లేనేలేనిది యాత్మ మేఘముల? బర్రీల్ గొట్టి వీచీన్భ తిన్ 

దానుం బాల్గొని చుట్టుచుండె 'దెసలన్ మైయెందోొ! తా నెందునో! 

fn 

గ్! 

An 

An 

అఆ।॥ వె॥ 

Au 

పొలము దున్నును నాగలి, జలము దున్ను 

నావ, మలుపుదిరుగు నివి, నలి యయి పొద 
లిందు' గలవేమొ! అలలకూలీలు వాని 

గట్టునం బెట్టుదురు, తదోఘం బె నాచు. 

భువన మను వాండలో నీరు పోసి వని 

మంట బెట్ట కాచుచునుండ( గంటబడని 

వేడొ! నరు డై నచో: (గ్రిందం బెట్టు మంట 

మంట ద్యుమణి, నీ రంబుధి, వంట మొయిలు 

కడలినీ రుప్పు, దానిది గాలి తీపి 

నొప్పు, మిను కప్పు, త| తాపి యుభయసంధ్య 

లందు వివిధాంశుభున మౌచు నందు మెప్పు 

సృష్టి పొగసులు విప్పు, నిం డెవడు చెప్పు! 

ముంచుగాక పోతము నొకపుడు, తటంబు 

నెపుడు తగ్గించుగాక 'పాచ్చించుగాక 

కణముకణమునం (బాణము తొనకు నబ్ది 

యెంత కలగియు మర్యాద నెడయకుండు 

వాదయ మెన్నివేల యేండ్ల లో తున్నదో 
పర్వతముల లోన. బదిలవలుశె( 

గడలి, యన్ని నదులు కలసియు. దత్కటు 

త్వమును మార్చలేక తామె మాఖె. 

పిల్ల చేపల (మింగెడి పెద్ద చేవ 

లలల దూకుడు తిమితిమింగిలము లున్న 

నారధిన్ జగద్గురు వని నావయాత్ర 

జీవయా[త యొక టని వారు చెప్పికొనిరి, 

10. 

11 

12 
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[ 

చః ధనమును చూచిచూచి జిగిదప్పిన లుబ్బుల కంటి పాపలన్' -. 

గొని మెజుగాన్నె, దుళ్ళుములకున్ గత ప్రాణము లేచివచ్చ కూ 

డిన విధ మెన సౌఖ్యమును గూర్చె సముద్రము, కాని యాతికా 

శి నొకడొకండు జబ్బువడెడిన్, జత భోగము రోగ మొశక్కెడన్. 

నీః చేపలను పట్ట వచ్చిన చిన్నపడవ 

లలల తాకిడి కోర్వ కల్లాడుచుండె 

ఘనమతులకే తగుంగాక! తొనకకుంట 
అల్పమశులు వ్యననావాతి కాగగలవె? 15 

శీ కంట దుము గొట్టు, చానము ఘన మొనంగు 

నినుముతోడి సిమెంబ కాదు నగరంబు 

సగముమంది కన్నము చెట్టు జగమునందు 

జూరజలమా[తమే కాదు సాగరంబు. 16 

చక వడమటి కొల్మిలో. గనకభారముకాంతికి వి|కయింవగొ 

ఐజె సగ మాకసంబు, నెల వటువబొజ్టి నెసంగి వెండియం 

గడి తొలిదిక్కునన్ దెఅచె, గంతులు గంతులు కా వికన్ గనం 
దడవె యెడంద 'వెట్టినవి, దానికి కాంత కడింది సొమ్మువై. 17 

Au ఆ మృదుల మై మెన వన్నెల నల్ల నల్ల 

(క్రీ “థో వెను” నాల్గివోసి ంఫనీ” బి 

నంబడి యొ మందవోయువశంబునన్ ను 

ఖస్వ మేడవ న్వర్గంబు కానబడియె 18 

శీ! రంగు వలపు (మోత హొరంగు రంగరించి 

చేసి నొక |[పపంచమునకు. జేర్చె నావ 
*యీూడెనోవనంపు నిర్మాణ మీడనె యన 

వెలయు పురిదరి లంగరు వేనె నావ. 19 

న శ్వేతముఖుల లండనులత్మి సీతసౌధ 

వీధికూటస్ట 'వెన్నె లవిరివి (చావి 
1 వియిగబడీనవ్వినది తమ్ము నరసి యనుచు. 

దలచె లజవతిరాయి నందరపుదరిని 20 
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గీ వార లొక మి[తు నింటికి జేరి విడిసి 

తీయ నైన నల్లాపము తిండిరుచిని 
(తిగుణ మొనరింవ భుజియించిరి నిదురించి 

రదిర' టన్నుల గంట తొమ్మిదిట (మోగె. 21 

శ॥  వె0బోసె వేకువచెలి గు 
లాబులతో “టామరిస్కు[ కాబాపిలు" పూల్ 
లేలాట పికరుతం బై 
యా [బిటనుపురీమతల్లి కరమెలకువలో. 82 

శ ఎవి యెగిరిపోవ సామాజ్య మిగిరిపోవుం 
గూసె నవి యాలు “రావెనుల్' గోవురమున 

నిలువురెండునిలువుల ముండ్లు గలది గగన 

మందు విగ్చెనుగడియార మైదు గొ, 98 

-క4 దుగపాళు లెబుపు నొకపా 
లుగ నీలము పసుపు కలిసీ లోచనవార మౌ 

జిగితో లకుముకిపిట్టలు 

దిగ బి నలకన్న(దొలి నదిం కేపకడన్. 24 

ఉ॥ తల్లులు కన్న పిల్లలను చాదులు వెంచిన రీతి మాధవ 

(పోల్లసికావాముల్ కనిన పువ్వుల (గీమ్మదినాలు పెంచు, సం 

పుల్లవిచి [తవర్శ సుమపూర్శతటమ్ములు పెంచు “థేమ్సు'కున్ 
'మొల్లము, దాని గౌ న్లుతికి వూంచును నంజలు రెండు చేటికల్, 

శః పొగమబ్బు చీల్చుకొని వ 

చ్చు గగనరత్నంపు ₹ుజ్టసాబగును చూ 

పి గొటలు నటు మన స్వాతం 

(త్యగరిమ మనెం బంచనదుల దణి గోఖ్లేతో, 26 

=శఆ॥ వె; ఆంటి ముద్దుగొనుచు నంతంత జరిగి చె 

బడుచు జక'్క-లిగిలి యిడుచు. గోగి 

లించుకొనుచు( దరణిఘృణి థేమ్చునదిని తే 

లించె సుఖరసమున నిచ్చకొలది. 27 
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గీ పలుకు అందుకో (జాలని భావవై భ 

వమును చితించె మానసఫ లకమందు 

వాద్య మేళనంగీతము వనధితీర 

నం (శుతము తత్సమయవర్ల సారతమము 2g 
అకవె మనల గని వానించె మావు లండన్ (దవీ 

భూతరాజకీయమను నది ఛేమ్బు i 

పగలు పరివాసించె స్యనితవాంన మనె ల 

జవతిరాయి న్యనవాచరునితోడ 29 

అ॥వె॥ వీరి వసించు నిల్లు తరువీధినమావృత, మీంటివారి స 

తా్యారము వీరికే పరిమితం బనరా దది పథిజాతికిన్ 
గూరుల బెనంగుచున్ దరుముకొంచును గిమునందూటలి పాలు(జో" 

(తారవముల్ పులుంగులు,కులాయములున్న వియున్ గృ వామ్మునన్ 

ఉ॥ వెంపుడుపావురాల్ గలవు వెల్ల వి, పిల్చినయ క్షా యీలవి 

న్పింవగ గువ్వకో ల్లొ"ని గృహీం[దుడుచల్లి నయోట్టుగోధుమల్ 

తుంెపెనలాడుచున్ దిను. బులుంగులు, పంజర 'మొప్పుకోరు త 

ద్దంవతు, లింత చూచుచు ముదంపడి రాగతు లింటితోటలో. 81 

గీ రెండువచ్చదనమ. లు నిండు గులు 
తొగరుతల తెలి యొండం గొజలంగ 

ముక్కుతో గూటి శెట్టుమొదలు తొలుచు 
(మానుకోయిల క ల మయిల తొలిచె. “82 

కశ లండనులో నది యొక తుది 

నుండు గృవోరామ, మందు నొనెను నెలయే 

టొండు సరస్ఫొాండు, చొరదు 

గుండు తుపాకిది వివాంగకులములు మెండున్. 88 

చః అదుకదొ (పేమ మె_్తదన మాజడిపోయినచోట, జొంవముల్ 
ముదిరిన యెండలో మెఅనిపోవగ నిచ్చెన వేసి వచ్చనల్ = 

కదిసిన “యెల్ము"'|మానున శిఖన్ గనరానివి "రెండు “పింఛులున్ *" 

మదముల సంచు లాడుకొను మాటల మెత్తన లేదు వెన్నకున్ -ల4- 

చి 
హా 

+7 
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కః _'వెలిసెపులుగు పిలువకయే 

యలరులతటీ రాదు, (గవ మే “స్వాలో” 

పిలువకరా, దిది వచ్చుట? 
చెలిచెన్ “బ'న్నెట్లు' పూసి తృణమున మొలకల్. లర్ 

క్ర॥ ఒక కే తటి దిగు నన్నియు 

నొకశే తటి నెగురు నన్నియును, లెక్కకద 
లొ కళే లయమై “పీవి' 

స్లైకిరించెడి 'నై కమత్య మెలుగని జాతిన్, 86 
An ఏ[పియలుజల్లుతోడ భూమీ [పియవరి 

తాప ముడివెను మేఘుండు తత్కఏమం బె 
యాది శృంగారరసమున కాకువచ్చ 
రంగునకు( బులకించిన రాణ తృణము ల 

ఉ॥ సంకటమందు సజ్జనులు సౌఖ్యమువై పును చూపినట్లుగా 

“జంకెసు మొక్క లంబువుల చాయకు. (దోవను చూపు దప్పి ని 
జ్రీంకులుగొన్న జంతువు నుఖంపగం, (దోవను పోవ సాం దప 

ర్థాంకురవారి యే పడియ యైనను కన్నులు (దావ దోచెడిన్, 

క" _ సర్వపిశాచసభమునకు 
గర్వితమతు లైన మం[తగాం | డకు నెదు వె 

“వెర్వేన్ "మొక్క యొదిగె, నది 
ధూర్వవామోా రాజకీయదుష్టత కలదే! 89 

ఉ॥ పిట్టల [గు దొంగిలెడి పిల్ల లలోన నొకండు కాలిక్షిన్ 

"జెటున6 గ్” గొట్టుకొనిచేడ్వ డె,గాయము మెండు, "సెలు హీల్ న 

కట్టున మ బామ్మ, యవి కాలము గర్భము దూ నోవధుల్ 

మట్టడివేయ _గరలోకరసాయోలికంపు వై ద్యముల్, 40 

క॥ వంచన సేయని మితము 
లంచున్ మొక్కలను కొన్ని యగఖగముల జూ 
పించి చనె |విటిషుహితుడు స 
మంచన్నిష్కుటము వదల రా యిరువురునున్, 41 
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_మ॥ గొడుగున్ బట్టినయశ్లై వృతముపొనంగున్ “మేరిమైంవె ను, 
అడుగుల్ వెండియు నేబదిం బొడుగు దీపారాధనాశాఖలన్ 
బెడ గౌ _స్తంభముబాదరించునది "నా క్వేస్పూ9సు',నిల్వెల్ల బూ 
దొడుగే తెల్లని 'వీము*,సృష్టి వరమాత్మున్ గొల్చునెంచేనియున్, 

A దేవదారు వొక్కటియ విదేశ మని స్వ | 
దేళ మని లేక సర్వత శేజరిల్లు 
నదె 'సిడారు*., చధిమలయందము లి డారు 

చేనె వడ్రంగి దాన జేజీల శేరు 48 

శః ఓవోో! యనె సవాకృద్వరు 
డోవో! యని మాటువచ్చి, నొరు లిట లేశే! 
యావే! యదె! స్టార్ధిం గను 
వైవోసికపడి యనుచు బలికెను గోఖ్లే. 44 

శః “నను మజటువకుీ మను పూబొద 

లను సీతాకోకచిలుక లన్నియు రంగుల్ 
తనరినవి తేనె |చావగ 

జనమునకు( న్నేర్పె సృష్టి, సమపోవమణమున్ 46 

ఈక ఆమోద మెటుగవు నుమ 

(శ్రీమంతము లయ్యు నె_త్తణిన్ బొద లెన్నో 
సోమించె “స్వీట్ | జెయరు' బహు 
భామోదము పొంది కొంత యవధి విరిసియున్. 46 

శ॥ “స్తాశ్టెటుపింపిక్నెలు' వలు 

త్రీ రె విరిసి యిడె భూమి దేవికి. బసరుల్ 

దొర్లాడు నా_స్తరమున ము 

హార సదసితమణిలోహి తోవలముత్యాల్ . 47 

ei వ। నుగుణదుర్లుణముల. బావి మనిసియందు 

వలచు పూలు ముండ్లు గల గులావీ 

వ్యసని| వక్కా నుగుణి, యంటున6 చెలియును 

దురదగొెండిసరస విరుల “కవరు” 48 
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చః తన జిగి యంతయన్ భువికి ధారగ( బోనె నినుండు చానివ 

వీ॥ 

గీ॥ 

చ్చన లితరాభలన్ మిగిలి చర్మద్భృగిం[దియ మందుకోనటుల్ 
తనియ నలందునట్లును( [బధానమునెళ్లెడ, నటు కాదొ యె 
ట్లు నవనవల్ గనంబజె శలౌఘము లీటలువాలు నెండలన్? 49 

చెలగి పులుంగు “లానాస్టా)” బలెన్ (మోయ 
మరిమరి నిక్కె(. దన్మయత వీను 

పచ్చందనము మేసి పంచదారల నవ్వు 
నెమరువేయుచును కన్ను మరి మొగినె 
గాలి. వీల్చియు. వీల్చి చాలిక యిరుపుటాల్ 

మరియు గోర్కొనె ముక్కు, సురభి మరగి 
చివు రంటి పువు లంటి చెయి తనీయక (పొద్ద! 

మంచిదాన 'వెదుగు మరియు ననియు 

తనదు నీడను తా [దొకు కొనుచునేని 

యొడలు తోటకు" బరువె గడియ లొత్తు 
మరియుమరితణీ నుందు ' మ్మమ్మునందు 

జలద కాలవర్ణ (పదోమ్మ నందు 50. 

భారతీయుల నిరువురం బలుకరించె 

“ రావికు ”పులుంగు లెచటివారలయ! మీర 
టంచు నాయుధమైన్యమ్ము నరసి దరిసి 
'యోరచూపులం దరుళాఖ నుండి చూచి 51 

ఉ। [పక్కొ_( దటాకమందు దిగి బాతువు ఖీదుచు( దీరగాము లై. 
“రెక్కలను న్ విదుర్చుచు. బొరింబొరి ముక్కులతో సవర్చికొం 
చక్కుడివారు వెంచికొనినట్టివి మిక్కిలిగా ధ్వనించె క్వే 
క్వేక్కాని (తోటి జెట్టుకొమ కిట్టటు రాచెడి జేగం గాంచుచున్, 

ఉ॥ గారుడరత్న డోల నృపకాంతను. బోలి యయాలెః నీరమం 
దీరమ.నన్ సితారుణ మి దే? వులు గం చడుగంగ నందు. గా 

సారతటిన్, సఖున్ చెలిపె సారనపర్ణ తతిన్ మునుంగన 

చె రచితమ్ము గూడున వివాంగము “గే” వీది యంచు గోఖలే. 
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+ 

ఉ॥ సాలమునుండి దూకి నుమసౌరభ మీతలుకొటుచున్న ద్ 

నీళుల నంచు గోఖలె యనెన్ సరసొడ్డున, నెట్లు వచ్చెనో 

(వాలెను చెట్టువె, సరిగ బల్కెను “బథైైరిగారు” చిల్మ య 

స్తే లలితాంగపీతవారి లేం [ద్రమణీఘృణు లుజ్జ్వలింపగా, 64 

వ్ అజవతిరాయి చు గనె న 

క్కజమున, మతగురువువడి కడు నెలుగిడు నా 

రజము నిజముగా నఠసియు 

మజా గలదు కాంచు డిందు మరియు నని యనెన్. 5b 

-శా॥ వంచారించిన వుర్విజమ్ము లుభయ [పాంతాలం “జాఫించిబుల్ 

ఫించుల్” బంగరుపిచ్చుకల్ ' రెనులు' *(గాస్బీక్కేనరిల్ ' 

మున్ను వల్ 

పాంచత్సజుల గల్లి కొమ్మల, సరఃపానీయమం దిం[దు విల్ 

కొంచన్ మానుచు నాన బెట్టినవి, యి ట్లుండున్ (వకృత్యుద్దతుల్, 

గ నరసి యీ యందమును వార లరసినపుడు 

నిండు విరిసిన పువ్వుల గండనవ్వు 

వాసిల న్నవ్వినది, జాతివాసి సుమప 

రీమళంబు విడిపోనిది యామళంబు ర్? 

గీ! (ఫాన్సు నోడించె (విటను నావల్లం దొల్లి - 

విల్లుగొని “యాగినీకోర్దు'విగవామున 

నన్ను గాంచి 'యాల్ (ఫెడు' నేడు ననిచె ననియె 

“రన్ 'రుతమ్మున “వూరోచెట్లు రెమ్మ లూగ. 58 

గీ! అఆకసమున. జుక్కొల పోక ననుసరించి 

భూమివై ని మొక్కల నంచు, మొక్క పిలువ 

బులుగు వచ్చె నన్నించు, “మేబూం” సుమమ్ము 

విరియుటకు “స్విప్టు' చరియుట కురును లంే, 59 
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గీ॥ గూడుకట్టుకొంటకుమున్ను నీడజమ్ము 
లెదుటనెదుట విటపముల రొదల మిగిలి 

సరగ నెగురుచు నొండొ టి దయుముకొన చు 

గూడు గాగ బార్భ ము లొత్తుళొనుచు నిలిచె. _ 60 

శీ నలుపుగలిసిన యెజటువురంగులవి, వనుపు 
పచ్చనివి [వాలినవి యేటవాలు నిను క 

తిన్నెవై మందపిచ్చుకల్ సన్న పాలు 

నిర్దారమ్మున జలకమ్ము నిచ్చగించి, 61 

-ఉ॥ మోచెయియొద్ద. బొల్చినటు పొల్చిిపసంగమునేయుచున్ దమున్ 
గాచుకొనుకా శరీర మర గానబడన్ నెలయేటిపిచ్చుక 
ల్లేచి పొదర్గం (గేళ్ళుటికి లి ప్పకు నెన్నియొ సార్లు పాటలు 
న్నోచని తీపిమైం బలికెనో ! యవి కొమ్మల (వాలి మూకముల్ 

ఆ॥ వె॥ (వేమ, పెండ్లి, గృవాము, వీని సుఖము నరు' 
లందణికిని లేదు కొందటజికినె 

పులుగు లన్ని టికినిం గలదు సాధువులకు. 

దత్సమాజమునను( దప్పదు వెత. 88 

-శా॥ తామేమో! తమ భు_క్రియేమొ! పరపిత్సదో 9 వాముం గోరవే! 
గోమౌ 'నెల్లున. బాడుచున్ చెలి నెపుల్లుల్ భూమిజాకల్పముల్ 

గీమున్ వెల్చెను తద్యుగమ్ము నయయో! (కేడించి పీడించి ళో 
(తామర్పధ్వని వచ్చి కాకములు, సర్వ తై కము ల్లోకముల్. 64 

మ॥ తన దౌ కూతయె లేని దయ్యెంబెఅకూతన్ గూయుటం జేరు గాం 
చిన దై, యొంటనువట్టు నెట్లు? పరవాక్చి(తమ్ము, లీ సృష్టిలో 
ధ్వనులున్ రూపులు భిన్న భిన్నములె కావా! “నెడ్డిరీడ్డి ౦గువు 

లున కావంతయు. బెల్విలేదు, “బయరన్లుక షేక్సియ” ర్లుందుశే! 

**ఉ॥ రెన్నులకన్న( జిన్నవి మ రెవ్వియు. బతులు లేవు పోటునన్ 

మిన్నవి లేవు, పాము తమ నీడము వైపు నగంబు (పాకిరా 
గన్నవి, వీపునం బొడిచి గాటముగా(, బడిపోవ 'దాని-వై 

నున్నవి, వెండియుం బొడుచుచున్నవి రెండవి తన్మృ తాంతమున్. 
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అప్పుడు పాడినవి చెవుల 

(తుప్పు వదల విజయగీతి దొందము లెన్నుల్ 
చెప్పినటు విని “పయినుతరు 

వ పులు గులజాతిమహిొమ వారితమట నదా. 

'తేనెముంతలు వలపుల చాన లైన 

తీయ*వై లెట్ 'పువుల యురీతీరమందు 

పంటపండిన గాలి దోయింట. బట్టి 

యెంత (కాగినను6 దనివి కంతు లేదు. 

నెలయేట( దోగి వచ్చిన 
బలిభథుగ్యుగళమ్ము జలలవమ్ముల గూటన్ 

దులివను గలు లాడించుచు. 

జలిమిరిమై. గఅకుచుండ సంతు నుఖింవన్. 

తినియుందిని నాస వలపు వ ద్దనెను, (శవము 
వినియువిని కలనాదముల్ వెగటుగనెమ 

అరసియరసి సొగసుల క న్నలపుగొనెను 

విళమించినా రెల్ఫ్భుల వీధి వారు, 

వందేమాత్తర రా 

eT 
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6g 
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ఉ॥ ఓ యని వేడి మార్వలికె నూ యను “టర్టీ లుడోవు”కూతకుళా 
వాయక పతిపం క్రి తమవై ఫలభారముతోడ చోలె ము 
న్నేయవి వంగె నవ్వి ధరణీరువాశాఖలు పుల్గుజంట శే 
యూయల లయ్యెంబయ్యరల నూగుచు న య్యువసాంధ్యవేళలన్ లా 

క్ 

క్ర॥ 

““టిర్లీ టిర్సీ "యని పలు 

మార్లు వినిచె భరతపతి మాటాడినటుల్ 

త ర్దెను దినరమ వారితో 

నుర్గబజెన్ చెలుపు తొగరు లొత్తి |వతీదిన్ 

బింకపునుడిగాలికి ఘన 

72 

సంకుల మంటు దుము( దరణి చనుచు6 బడమటన్ 

గుంకుమమున్ జేసి, విడునె 

(కుంకుచునే నై_౦|దజాలికుడు తన విద్యన్ | 7 
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ఆ॥వె॥ సంచరించి యలసీ సర్వశకుంతముల్ 

మీక 

గీ 

గూండ "కేగుమున్ను కూరుచుండె. 

గొమ్మ లల నూగ( (గోల్చుచు జాతువ 

[కతువు చేసె బడమరజిగి యపుడు 74: 

దినము పొడుగు, పులుగుల ని 

న్వనము పొడుగు, పువ్వుల వికసనము పొడుగు, కా 

ని నరుని నెనరు పొడుగు కా . 
దు నె త్తణిని చానికై 'యెదురుచూచెదమున్. 759 

దొడ్డతన మితరుని తనతో సమీక 

రించి గౌరవించుట, యది కొంచెపడిన 

మానవత గండిపడినచె ర్వాను, కప్పు 

లేని గృవా మగు నని మొదలింట( బలికి, 765 

అన్ని శాఖలయందు నున్నతో ద్యోగమ్ము 

లిడ్రి మమ్ము మన్నింపవలె నటంచు 

చాడవలో గడ్డి బలె విస్తరిలె మాకు 

వెత పలువిధము లీ విభుత ననుచు 

మా జేశధనమును మా దేశమున వె 

చ్చించుచో మేము భాసింతు మనుచు 

(దిజలకు సరిపోవం (కాతినీధ్యాస్ట ట్స్ 

కుం బలె మాకు భావ్యం బటంచు 

గోఖలే, లజపతిరాయి కొనరి మరియు 

జనము కిటకిటలాడిన మననమితి ను 

వన్యసించిరి '“లేబరు”బలము వాంగు 

విన్యసింప, 'టోరి'పొంగు సన్యసింప. 777 

24) 



870 

A వైనిరంగుబటి లోని గొప్పదనమ్ము 
లు 

సత ్మరింపబడుట సత్యమున క 
గారవమ్ముకూర్పు కాదే! యనగ లండ 
ను_త్తరము |పతిధ్వనా_త్త మదియె. 

త్; ఈళ్వరకటాత మన. డం[ద వృష్టి పడి (ప 

శాంతసంసారమ. ననా ని సగముశేయి 

నలతి కొదలు' "వృవచ్చాయ, మంతొ యింతొ 

యేకడనొ (శుత మగుచుండె ఘూకరవము, 

Aun వెన్నెలలు, శేనెవెల్లువ ల్ వేనివలనం * 
బలుకుచున్న, 'నై టింగేళ్ళ! వలన, నెంత 
సేపు నిదుర! 'మేల్కొాను అంతసేపు! సువ 
భాతమంగ ళసం గీతవశము లవి. 

చక కరముల( దట్టి లాలనముగా రవి లేవక నిదలేవన 
ట్రిరు తొలిజాముతూర్చు (ప్రకటించు తుఆఅంగలి నారయంగనే 

78 

19 

80 

గు! పొదలందు( బచ్చికలం దూలుచు దూకుచుంబిట్టగుంపు మీ 
సర మెలుగింవగా విని నిజ[శుతులన్ గ్భతులన్ బొన ర్తశే 1 81 

శ పులుగు లెచటి వై నను వాని కలరవము 
లచటి గాన భేదములకె యంకితములొ! + 
ఎటను మొగిళుల రంగు లొక్కాటియ కావొ? 
అన్నిమతముల సూ క్తు ల క్యమున లేవా? 

fd పృల్టరెక్కూలవైని నల్ల ల్ల మచ్చల “థమ్” ఖ 
వాలీన్ బికము తోడు (గాలం వాడె 
గాతియల్ ఛదముల గల 'యోరియోల్”"వడి 
ఖంగారువన్నె, తాన్ పొంగి పాడె 

నల్ల టోపిపులుంగు శెల ల్ల భొజ్జది గజల్ 
శేనెపిట్టల |శుతిలోనం చాడె 
కటిమెడ కావితోక గల “జ్ స్టార్టు" నా 
రింజరం గెడద, టు మీని బాడ్ 

82 
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Au 

An 

గీ 

క 

ఈగ 'వె॥ 

రూకు, పరభాగ్యవ్శ్చా తిజాగరూక్ల మగు త 

దీయభగినీకులంపు “మాగ్గీ'యు జెముడు 

కాకి పసిపోలిగాడు ముఖ్యాతిథులుగ 

గాననభలు వనముల నువఃక్రాలమందు, 

అరుణఘట మె ర్తి సంజ పింజరము చల్ల 

నివె సభలు, రంగు తేలిక, రవళిపౌఖ్య" 

మూలిక, నయిటింగెల్ ఛాగ మాలపించె 

నెడ్డిరీడ్డి ంగు పాలపడి. యతిథులుగ, 

నౌరోజీ యధ్యతుడు 

భారతుల వచన్సు సభకు వర్తి ంచెను “వో 

ఛారన్” [మాన్ననల నురభి 
ధారన్, మన్ననల రుచికి తక్కువ ఐస్ |క్రీం 

మొదలు (విటను చేసిన మేలు. బొగడు పల్కు! 
లిపుడు న్వపరిపాలనమున కింత యంత 

తక్కు. వెన నొప్పదు భారతం బని తుది 

విగి నెగడు పల్కు లధ్యవనిగదిళ ములు, 

ఇది వేరాన యిపు డనుచు( 
గదిసి నభన్ గూరుచున్న “కన్సర్వేటి 
వు'దొరలు గొణగికొనిరి య 

శై దుగలిబరలుదొరలు సభ లేశడి యద వై, 

డేగలు రాబందులు న 

శు గిరివివాగములు కొన్ని యొత్తునం బురిలో 
సాగించె. గులాయమ్ముల్ 

లాగువడునె? సాధువము అలనె నౌరోజీ. 

చందమామ యాకనపుగూట (బకృతిరా 
బందు పెట్టిన యొక బారిగ్రుడ్డు 

ర్మాతిరాణిపూలు రాణింపంజేయక 

తన్న్మయూఖములకు. చావ కలదే! 

871 

88 

84 

85 

88 

8T 

88 

89 
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గ&  కావుకా వని కూసెను కాకి యొకటి 

కా వపుడు తన పను లని కదలకుండి 

(పొద్దుటన్ మ్యావుమ్యా వను మ్యూజికల్ ర 

వంబు విని పోయు "బోపుి, జయంబు డాపు. 9 

ఉ॥ చామనచాయయామని నెనంగును కూతయు చేత, వేసవిన్ *' 

గామము వెంపగున్, శరద గౌరమ , దాన సుఖంబు కొంతయే 

ధూమల మౌ హిమర్హువున దొడ్డ బుభుతు, కృమి|గనక్లగ 

సోమ మపూ_ర్దభు_క్తి నెటు (దోయును కాలము శీతలావనిన్ .8£ 

ఉ॥ తిండికి మోమువాచి, సిర (దెంచెడి సీతున కాగ కా|ఫికా . 

ఖండముపోయినన్ని యు ఖగమ్ములు "పెద్ద యెడారి నంబుధిన్ 

బిండులు గట్టి చాటి పదివేలును మై ళు నిశా|వడీనముల్ 

"'వెండ్ియు నై స్వచేశతరువీధుల [వాలం గొమల్ చిగుర్పగా. 82 

శె కాకుల్ రెన్నులు 'టిట్లు'రాబినులు నింకన్ గొన్ని పతుల్ నరా 

నీకంబ దున నమ్మక మ్మెడయ. కంచే కాయనో కంకినో 

యే కీటమ్మునొ తించునె.గిలినొ యిందే యుండు పర్వెతత్తి పాల్ 
చేకో నేలొళొ! నిల్చి తాగెదము నీళ్లే యన్న చందమ్మునన్ 98 

శా॥ “స్యాలోల్ * “గొ నొరై ళ్ళు 'మైళ్ళుద్వినవా నంబొక్క-నాడ్రై వ్లావా 
శ్లే లీలన్ మరి స్వి “వార్హ్భరు లయాశే! యా ఫికా కేగునో! 

(వాలన్ జాలునొ! ళ్ళి వచ్చి సరిగా స్వయ్యాజమందే, వివాం 

గాలం దొక్కటియేని యింత (శ్రమ మైనన్ జాదు, శత్రుల్ నరుల్ - 

సీ వైడిగిన్నెలందేనె పంచి తే.ట్లకుం జిగు 
రించె 'సాలో”, యేడ్చు “నెల్ము'నవ్వె( 

దఠి రొంది యూగుచు6 దగ పూచి “యా స్పెను" 

స్వాగతమర్శకస్వాన మయ్యె 
గగురును నుమనోవికసనమ్ము లై కప 

ద్యముగ “సిల్వరుబగ్చి' యందగించెం 
జిరునవ్వు యురి కట్ల తెగి పాలం గంటికి 

తాంగంబు నెబుగక “'యాల్లి' రొనరె 
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*॥ "వె॥ నళ మరియు కెట్లు నాగతవివాగక 

లస్వనమ్ముకలన స్వన్వరూప 

వై భవము వెలార్చెం బలైెలయందు6 బ 

ట్రణములందు నన్ని వనములందు 95 

ఉ॥ కోయిల పిండుతో. గలియ కొక్కు పోవును మూగ యె, స్వరే 

శీయము చెట్టు స్వర్గపురసీమమహీజముకన్న మిన్న యే 

మో! యలనీడ చూచుకొని, మొత్తము పులులు నై మోవానో 

(చ్చాయరథమ్ము లైన నవురాః చెలకట్టగనీదు వాన్సినిన్ . 96 

చ॥ లజవతిరాయియున్ నఖుడు లండనుతోపున నింత చూచి యా 

రజముల విన్నయప్పుడు స్వరాజ్యజగన్మధురోవాముల్ మదిన్ 
గజిబిజి గూండ్ల|మాన గిజిగాండ్లుగ నల్లరి సేసె, యోగ్యదృ్భృ 

శ్యజనితముల్ తదీయసదృళస్థితులౌ న్మృతు 'లెందునేనియున్. 98 

గీ చాతువులు నేలనెమిళులు శీతశెల 

ిఖరములవె ని నెగిరిన చెలువు మెటి"సే 
వారి భావన లంతకు. బైని యెత్తు 

నందు స్వాతం (త్యమండలమందు నెగిరి, 99 

శా॥ విస్పెం గంరము వెని, లేకివురు 'వేసేరింగ్” మహీజమ్మునన్ 

జెప్పెం కారము జీబునుండి నయిటింగేల్ గాయనీపం క్తికిన్ 

బుప్పొ ళ్ళప్పుడు రాల్చెన య్యగము, “మేపుల్, 

“నైనిమోర్”, వీచి, పె 

న్నొ'వ్పెన్ పూచితదియగానమున, [మానుల్ కూడ పాణుల్ గచా! 

-చ॥ వలపుల కోట లైన వెను పన్ననితోటలు రాతికూటముల్ 
పులకిత మైన మేన. గనుబొమ్మ నటించెడి నాట్యరంగముల్ 

జలజమనో వారమ్ములు తడాకము, లీదృళ సర్వదృశ్యముల్ 

తలపునరావు తద్వని హితావసథమ్ములు తక్క. వారికిన్. 101 
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ఆః వె ఐన వారు మృగవివాంగ | వదర్శన 

శాల కరిగి రొక్క సమయమందు 
నశ్తై మరొక తూరి ' పైడ్చార్కు*నకు. జిద్వి 

లాసరాసవారితవానమునకు, _ 102 

శా॥ కా దౌ నం చన ని యాడపులుగుక్ గవ్వించెం. 'డ "లలో 

భేదం జౌ మగపు “కొక్కురొ”రవంబెక్కించి యూ న్య మొ 
యూచాగొంతు కిందిపచ్చనకు సావో!నాకబిళం చ్చృదాల్ 
లేదూర్వాభల నీల ంఛకము జాళిన్ విప్పి నర్పిచు న్. 108 

Au రంగురంగులీకలకు నోచంగ లేని 

పిచ్చుకయు. దోకవిచ్చి శ ౦చి యాడి 
రీవినడక నడచి 'వెంటి కా టిల్లం | 
-కినెం దొంటికి మిగిలిన చి బరువు. 104 

గః తోక యెత్తి రెక్కలు విప్పి యీక చెదర 
"బెంటివయనును దోచె “ఫీ జంటు” పోతు 

మిశవర్ణము వృాదియీక మిట్టి మెను 

పొంగంగవయు నారాయణపులుగు వోలె 105 

గీ  ఈశెసొగను లేని వడి పీకసాగసు 
చే గుటుంది యగు, బరి చేంగొని కల 

హించువారల వలం గొన్ని "యొసగి మగవి - 

యన్ని శెలిచినవే వలపించు సెంట్ల, 106. 

క॥ 'ముక్కున నెర గొని రెండవ 
ముక్కూన కందించుకొనుచు. బోరచిగా నే 
దిక్కునను (ప్రజకు నేర్పెన్ 
జఉఊొక్కాపువలపుచెయిదంపుసౌొంపులు పతుల్. 10% 

క॥ ఎదురెదురు పెండ్లి చూపుల 
దలు దరియ సరసి నిలచి (గోలు తెగ యహో! 

యహపేదిత[ వణయభరం బగు 

నిది వాంసలలోని భేదమే యనవచ్చున్ 108 
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Ar కపోకల రెండు "ద్వారములు కలవు 

చ్చలే పచ్చిక ఫట్టుపఅపు గలవు 

పు ని రాలిన పూల వలపు గలవు 

డగు దరిండ్లు పులుగుల పడకటిండ్లు 109 

ఆః వ ఏమి ప్పవలె! వానీమార్కు. “హాడ్ పార్కు” 

తేనె తేనె పువుల, తేనె నవుల 

శేనె పెరలయందు, తేనె నుడిపొరలందు 
చూపులందు పొదిల చావులందు 110 

గ్; వాదయసీమ వచ్చని కొమ్మ పదిలవఅచి' 
నావు రాకుండునెట్లు? గానంబుతోడ , 

(చేమపకి యని వచించె. (వియు నొకర్తు 
(గుక్కిళుల్ |మింగినారు కన్లొన్నవారు. 1l¥ 

ఆ। వె! "“లార్చి”వృతశిఖరలతనుండి 'లిన్నెటు” 
పకి కూయ విన్న చాటసారి | 
మున్ను మేడచివరిముదిత చేసిన సైగ 
సొరము జ్ఞ ప్తి వచ్చి వరవశి చె 112: 

చః "అమెరికినుండి వచ్చె నొకయాతడు ఫాగిన్సుననుండి వచ్చె నొ 
క్కమగువ, హైడుపార్కున ముఖాముఖియొచునతండనెన్ “వాని! 
నెమరుకు వచ్చె నన్ను మరి నీవొ నినున్ మరి నేనొ "పెండ్లి యా- 
డి మనినయ టటం చని, ముడిన్ గొని కన్ఫొమ నామె యౌననెన్. 

ఉః బాధముకాయక్షన్నులది భామిని యో ర్తుక బిళ్కుచూపులన్ 
బాదెను గోఖలేమిసిమిబంగరుబుగ్గలైైని, యాత డా 
బాదకు మాజలుమో మిడియె బాలుడు నల్వదియేండ్ల వాడుగా 

చెదలి నవ్వుకొన్నది, శిఫల్ గద! నీతికి ధీరచేతముల్ . క్షే షేతు 

క్ల! వ్యాదయములు విప్పి నవ్వుచు 

మృదుతృణమున. బల్హమున్నకు మిజ్హుల వై నుం 

డి దొరలి యాడుచుం చాడ్డుచు. 

బొదిగొనియెను సాంధ్య (పాణములు శికుగణముల్. 115 
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చః ఉలి కెన మొన ముక్కున కృతోర్విజగం[ధకులాయ మై తృణో 
దుల మృదువుం బొనర్చి రహితో శతప్మతకవకి యయ్యెడ 

న్నిలువగ 'దానినిన్ వెడలనెన్టైను ధూర్తము వచ్చి వానకో 

యిల, యిది నిల్చి గూట, బలహీనుల నంవద కిట్టివో! గతుల్. 

An “క్యామజీకృ న్లవర్శ"తో చాల తడవు - 

మంతనము లాడి పైడ్చార్కునంతరమున 
గొఖలేన్ డాసి యతనితో గోషికేగా 
నొకట లజపతిరాయిమహోదయుండు 117 

శ పార్ల 'మెంటుసభ్యుడవు కావలయు ననుచు 

నెనుబదవ యేడు వచ్చి కవ్వింపం దన్ను 

చాదభాయి నౌరోజి యత్నస్టు డయ్యి 
తద్గృవాంబు నాటికి వారి తావరంబు, 118 

An తారనిలి కన్న తల్లి ముత్యాలనవ్యు 

శికువునెడలు నలంకరించిన విధాన 

పాలధారల. గురిసె. (బభాతవేళ 

జగము తచ్చిశువే యేండ్లు జరుగుగాక 119 

చ్వి॥ యువకుల వృాదయమ్ము ల. జ్రూత లూగం 

(బవచించె లజవతిరాయి వావాదు, 120 

-చ॥ చదు వను ముక్కుతోడం దమ సంతుకుందిండి గడించి వెట్టు పు 
లుదుటుములౌదురో! మరియు గోనెను మోసినయట్లు విద్య మో 
యుదురొ! స్వదేశ గారవసముద్దరణమ్మున కె నరత్వమే 
చదినెను, ఛాతులార! సరి సల్పుడు(ప్రాచిం(బతీచి కన్నిటన్ ,121 

శః గృవామయములు కారాదు మీ కిర్తి కళయు 

చేశమయములు కావలె, తిన్న తిండి 
జీర్ణ మౌనొకొ! మాతృ దేశీయనద్య 

ఊనగతి స్మృతిరా శెర్యనూనులార! 12 
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Al మీ తరమున లారీ క్రిందిచాతు| గుడ్డు 

కరణి మన దాస్యము తుముగు కావలయును 

మొగ్గ లగు మీరు వికసించి యగ్గలము ను 

గంధ మొలుక హోయిగ. దుడిగాలి. వీల్లు, 128 

_గీ॥ మరియు నిటు లజవతిరాయి మాటలాడ 

భారతీయవిచ్యార్థి నభాంతరమున. 

బదపదరసీతకర కాళబంధురమున 

లండనున వాక్స్వతం[తతామండనమున 124 

క॥  కలిసియు. గలియక నిరువురు 

పలు గోమ్టల దినము రెండు పలు పురములలో 

నలసీయు 'నలయనియకైే 

'తెలుపుచునుం డి భరతోర్విదీనస్థితులన్ 125 

క॥ హెయలు"'ఫిరోజూ”వన్నియ 
బయలున తూరుపుననుండి వడమరదాకన్ 
పయిడిదరుల నడి [చావక 

మయి |వవహించినది పాటలాంశువు సంజన్ , 126 

ఈక రాళ్ళు కరంగ మున్ను మధురావని దివ్యు డోకండు గొరిడ_ 

పిల్లన[గ్రోవి నూదె నని విందుము భాగవశాన, తద్ద్వని 

న్నల్తిపులుంగుగొంతున సనాతన మౌనటు దార్చి పళ్చిమా 

తల్లీ కి వించె సృషి, కలదా! మురళీరవవథి. కానిచో. 127 

-చ॥ పలుకుచు గోష్టిలో వెలుగు వై ద్యుతదీపము పోవ శేయి, మీ 
జిలిలిలినవ్వు వెల్తురు వశష మమూల్యము మాకు(జాలు, మి 
క్కిలి యగు యుమ్మచాదరణ కీ మరవీవన సాటియా! యళ 

స్సలిలధులారః యం చనియె సభ్యులు శేకిసలాడ గోఖలే. 128 

-చ॥ పొరుగునవారి మీ జనము పోలిక నారయు డన్న |క్రిన్తుప 

లొరవడిగా మెలంగు డన గోఖలె,మీ నిలు పొప్పుకోము మా 
పరిసరమందు నందుల ౩ భారతమందును, నిండియా |బిటకా 
కొఖచుక లేవుగా యనె నొ కాంగ్లుడు లేచి సదస్సు నవ్వగా. 
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Ay 

వందేమాతరం. 
“*కాలఘన్ ” కాలఘనుడు, (తి “తీ”, లవలియు 
ను “అవులీ”, రావెనున్ రావణుండు, ““నెగ 
నరు"ను న గేనరుడు, నిశు పొరుగుదనము 
శబ్దముల గల దని (బిటివ ర'నె నొకడు. 180 
మా దినును ముట్టరా దని మీది తీర్పు 
మా మనను మిమ్ము ముట్ట నమంజనం జ? 
యనగ నొక హూణు, డ్రి ట్రనె నపుడు గోళ్ల 
మాధనము తినువా చెల్ల మాకు హితులు. 181. 
అన్నిఖర్చులు పో భారతాయము నలు 
బదియునాలు గుమిలియన్ల పౌన్లు గాగ 
నేడు మీలయన్ల పౌ న్హశే! యిందు (బజకు 
మిగిలినది. రగిలినదిపో! తెగని బాధ, 182: 

ఉ॥ నై కవిభేదపతులు కనంబడనట్లు గుబుర్ల( గల్లి నా 

An 

Au 

నాక లనాదముల్ సలిపినన్ గుజసంతతి కొప్పుంగాక పల్ 
పోకల పల్కులం బలుకు పోబడి సజ్జనజాతి కొప్పునేః 
మా కనె నెట్టురాణి? యది మాజుట యెట్లు పభుత్వవాక్కులన్. 

దళితగోధూమము మరి వీజలము నైన 
పొలములో, బెడ్డ వెడ్డకు. బులుగువోలె 
భర్తతభూమిం (బత్యుద్యోగథరిత మాంగ్ల 
జనము, దేశీయభాగ్యము తనరు మెట్లు? 184. 
గూడుకటుట నెవడు పుల్లునకు నేర్చె? 
(టీటనునకు స్వతంతతను నేర్చినది యెవరు? 
రోమను ల టందురా! కాదు (శామిక ౦బు 
స్వాత్మ, భారతజనమున కంతె సుండి: 185 

శ్రా॥ “వోరన్ వీం' తెలు చెంతొ, పువ్వులును 'వెన్నందమ్ములే, మైననే. మీ రవ్వంతయునేని చీల దిగదై యీ వృత కాండమ్మునన్ 
మూ" రెన్ సమ్మెట మోత, యజశ్లై ప్రజ చెప్పుంగాక వై స్రాయిజే* తోరంగమ్మున నొక్కా మాట చొరబై. దై_వాశరె మా చేతలున్.186 
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కో పొడు గెదుగుచుండు నీడయు. 

బొడవడగుచునుండ నెండ, పొడవడగుచు మా 

గడన [బిటనుదినునులం గొన 

నుడుగుట పొడుగయ్యు భారతోర్వి నొక చెసన్. 187 

ఉ॥ మీ రడుగంగ6 చెప్పితిని మేవడి యీ పని (పస్తుతస్థితిన్ 
చారులు మూసి పిల్లి నయినన్ జడిపింపగ మీద దూకకు 
న్నే రయ మొప్ప 'నయ్యది, మనీషియె? కర్ణను దోషిగాక, మా 

. భారతమందు వంగము ద్విభంగము నేయునె! యామతింతు'మే!188 

ఆః వె॥ వీచివీచి లేదు విసుగు గాలికిం, దిమ్మి 

రియును పులుగుశాలికి, యతమాన 

భారతాళి కటులె వై ఫల్యచింత లే 
దండి! (బిటను పజ సధర్ములండి! 189" 

గీ॥ నిప్పులు నెరుగు నెండల కొప్పం జెప్పి 
తనువు నా శితులను (బోచు తరువులట్ల 

ఘనులు పెక్కురు పచ్చని గుణముగలరు, 

ధర్మనిష్టులు, దేశ భేదమ్ము లేదు. 140: 

గీ! “వైను'చెట్ల నిరువై పుల మాని నిండు 
నీడ తనరు ఘంటాపథ మీడనటులు 

"రాజకీయము నడుపింపరయ్య! నేడు 

(బిటను పజలు!భారత రేఖ “విటమిను"లుగ, 141. 

కో॥ అని మరియున్ గోళ్లే లం 

డనులో, సహచరుడు “లీడ్సు”నన్ , 'గ్లాస్తోలో 
నను 'మాంఖెన్టరు"న నిరువు 
రును వాచించిరి “యెడింబరో”లోన్ నభలన్, 142. 

Au అధినివేళపాలన మిండియాకునో? య 

టంచు వా రొక దొరగారి నడుగుచుండ 

(పళ్నమే జవాబుగ వచ్చె బంజరస్థ 

మైన మైనాముఖమ్మున నతడు మెచ్చ. 148 
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గీ 

యిచటి కిపుడు బొంబయిపురినుండి 

యా? జల మట దండియా* యని యిక్షై వు 

శ్లింపం దొడగె మాట లిబరలుదొర, 14 

(పొద్దుతిరుగుడుపువ్వులముసుమి! భరత 
ఖండమే లోకబాంధవమండలంబు 

కొలిసీకొందము తరువాత, చెలియు మీకు 

(బాణ మేకము మన కని పలికె నొకడు. 146 

-ఉ॥ వచ్చితి శెట్లొ వచ్చితిరి, పౌరనియోజకవర్గ సీమలన్ 
జొచ్చి “బరో'ల “బర్లు"ల మమున్ లిబరల్సును పార్ల మెంటు కం 

దిచ్చి చనుండు, భారతముదీ ప్లిని నాడు కనుండు, కొల్వు అం 
దచ్చము మీవె యంచు. బలుకాడిరి కొందలుు, మెచ్చె గోఖలే.146 

-చ॥ లజపతిరాయి పల్కె హితుడా! తిలకింతము 'వెక్కుచోటు లాం 
భకినపదమ్మునన్ (బకృతిలాస్యసదమ్మున, నస్మదీయ మా 
(వజనఫలం బి దొండె, లిబరల్ పజ పండుగ దోచి చేదుగా 
గిజ రగు దోసకాయ, మన కెప్పుడొ “లేబరు' పార్టి తో డగున్.147 

“శ్ర లేబరుపతం బయినన్ 

దొ బెడుకదు భారతీయధరనుండి (పజల్ 

రాబందుల వలె బొడువని 

చో, బాయునె! జాతి వచ్చుచున్న ధనంబున్. 148 

“ఆ వక భారతులకు వ్యష్టి పరమస్వభావము 

ముఖ్య, మాంగ్గులకు నముఖ్య మద్ది 

చేశలాభకరము ేకువను సమష్టి. 

గా సనమాజమందు. గాంతు9వారు. “149 

-చ॥ మతమును దీనిక తగిన మారము పెను, వ్యష్టి కుద్దుజే 
ల గ ల ట ౧౦ 

యితరుల వర్తనమ్ముల పరీకయు నయ్యెడుదాక ముక్తి లే 
దతనికి, దేవు డన్న దిది, యాండినుగూర్చిన తీండిమంటుతో , 

=. .గుతిలయు లేక జాతి కొనగూడెను సాంఘిక మైన స్వేచ్చయున్, 
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కథ వేదాంతపుతికమకలే 

(పాదుర్భూతములు కావు, స్వాతం త్ర్యమ.తో 

మేదురమో నరకంబున్ 

సాదరమే, యటులు గాని న్వర్గ మితరమే, 151 

An భారతీయరసాభాసపద్దతులను 

గెౌరవించి పాళ్చాత్యసంఘంబు (వజల 

కొందు చా చున నీతినే యాదరించి 

జాతి |పాణము, మేను చేశ మని శల్చెః 1562. 

చ॥ జడియక యున్న దున్నటులు సర్వము శతెల్పుట, పంకక్రిలో నిలం 
బడి జగడమ్ములేనివడి వె "వె నముసేయుట వ స్తుజాల మం 

గడింగొనుటల్ ,బలమ్మున నకార్యమెదుర్చుట, శార్యమున్ దణిళా 
బడి నొనరించుటల్ , [బిటిషువారల యొద్దనె 'నెర్సు ఖో వలెన్.153 

చ॥ అన విని గోఖలే నిజ మ దంతయునున్ , లిబరల్సుమీదిశే 

మన మిది గుంజుచున్నయది, మంచితనమున వారి కించుచున్ 
మన యధికారమున్ గొనుట మాన్యతమం బని చెప్పుచున్న దో! 
యనఘ! య టంచు. దత్సహితు డై చనె నల్ల డంబర్యటింపగా, 

సీ కొంపజిట్టల గానక లవింక ములు 'సిరీన్ " 

జీనువాపులుగులు జానుగులకు 

నాకుజొంపములతో ‘'న|కోట్లు నుమనిక 

రములతో (౯ ” వీవిట్లు' (ఘాణములకు 

పూచిన యున్నా పువ్వుల మడుంగులును లే 

లేతవచ్చికవీ కు నే|తములకు 
భారతీయులకు మా స్వాగత మని మంద 

వోను లువపురనివాను లెదకు 

An ధారవోసిన యా తిథ్యసారమున ను 

పన్యసించి రా యా చోట్ల బరవళశించి 

గోఇ.లే లజపతిరాయి, కో విదులును 

జాను పద మన నింగ్లీ షుజనపదమున, 155 
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శో! ఎగురుచు పాడెడి “స్వాలో' 

ఖగముల రుత మటులు వారి కంర మనుగ్గులన్ 

దగ నాకర్షించె నడ న 

రుగునవు డొకచోటు విడి మ రొకచోటునకున్, 166 

క॥ _ శలిపువ్వుల 'ఛెస్ట్నట్' వై - 
గల “సాంగ్ స్పారోలల బోలి గగనవదను లై 
'యెలుగిం|[తు మధురముగ భ 

కులు చేవునిగూర్చి నుక్ళ తికొమ్మలు పూయన్. 157 

క్ర॥ అని యిటు భక్రిన్ మొదలిడి 

వినిచిరి వాచనము వోట్లు వేయగనగు నొ 

క్క నెలవున నొకరి తరువా 

త నొకరు వారు భరతాంబతాటంక మణుల్ , 158 

«i కోయిల గుడ్లనుం భొదిగి కోయి లపిల్లలుగా నెజీంగియున్ 

వాయిని వాయింజేర్చి కొనివచ్చిన మేతలు చెట్టు రావీనుల్ 

మీయవి,[కిన్తుబోధమును మీ కెటింగిచును పకు లిందు భ 
(చాయ వులారి యెన్ను కొనుడా! భరతావనినోము వారలన్ , 159 

ఆ॥ వె॥ (వభుతయందున జనరంజకుల్ వలయు, న 

ఈా-ర్యభంజకులకు స్థాన మేల? 

పావురములు పాలపతులు వలె. గాని 
“యోకు” చెట్టుమీద గాకు లేల? 160 

క॥ వ న విటుగుకు “విల్లో 

చె -కొమ, లుదారు లటులు చెుపరు మీమా 

ప దలల, లిబరలుగా 

జ "గలిపి మనల! (బోచు సభ్యులు వలయున్, 161 

_ ఆక వః భ తపథతికూశత వారిది, (వక కుం 

జనక వె కిం వైకి సరిగ నెదిగి 
లాలితమ్ము గొలుపు “లాంబరడీి వృత 

శాఖలండి! వారివై దములును. 169 



ఇంగ్లాం డ్తు ఖండము 988 

-ఉ॥ వారలు రాక వంచకులు వత్తురొ వాసిలి మైదువెండ్డు నిం 

డ్వారక ఆకు రాల్ఫ్చని సిడార్ట వనం బగు పార మెంటులో 

నీరము లయ్యె గచ్చ అనిపింపదొ! యింటికి ఛెచ్చు వేడు జ్ఞా 
శ్ఞారను” చెట్టుకొమ్మల లతాంతయు తమ్ముల భవ్య కాండీ. యి? 

-చ॥ పొలుపుగ రంగు లూని పనుపున(్టొకమల్ మెయి బుడ్లు విద్యుదా 

భలవి కనుల్ వెలుం గ. గనువండువ సేసిన నేమి (గుడ్రగూ 

బలు పరిహార్యముల్ గద। రవం బశుభంబు, నమాయికంబు లౌ 

పులుగుల కీతి రీతి యయి, ముష్కరు లేల్బడి నుందు రా బడిన్, 

క॥ తలకాయ లెగురవెసిరి 

పలువురు మీ రనినయాక్లు వర్తింతు మటం 

చు లిన్ దద్భాష విని, త 

రలిరి మరొక యెొడకు. దద్విరాబితభణితుల్ . 165 

ఖీ॥ః అనధికోన్నత మాచ్చాద మమరు బహాువి 
శాలిశాలన్ జరించిన నీలం దోచె 

దిగువనుండి వర్టిలిన కొమ్మ గల “ఫ"ర్మ 

హీరువావనమ్ములో వివారించునపుడు, 166 

-ఆ॥ వె॥ తమకు మించి యెత్తు తగ బండి గోదుమ 
వైరు పిలువగ నెగబడరి తల్లి 

యొడికి వలెనె బాలు రుల్లానభరితు లై 

నకలజనుల జనని నసన్యలజీ. 167 

కో॥ _ ఎనిమిదిచదరపుమై ళుల 

ఘనాటవిన్ వేట యొక మృగయు. బోషిం చున్ 

దనరునొ గోధుమ మా మే 

రను పొల మై యాటువేల ప్రజం బోషించున్. 168 

శా॥ పా9రంభోత్సవ మౌనె? సాధిమకు మ ర్హ్యత్వమ్ములో గోధుమ 
(శ్రీ రాకున్నెడ, వచ్చె, కొంత పసిం బతిం బోచె, నకతసం 
చారంబున్ గమనింవంజేనె, నిది యంతా యేల । తాం పిచ్చు కై. 
చేరి న్నాగరికత్వ మీ పయిరు వేసీవేయశే వెన్నువై. 169 
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ఉ॥ గాదిలి వంటయున్, బలముగాచదెలు మేనులు దాని వంటతో 

గోదుమ, కోయగాబడెడి, గోయబడెన్, దెస లన్ని తిత్తు లై 
యూదెడు-వెద్ద కొల్మి యగచున్నది పట్టపగల్ , మొగిళ్లు స్వ 

చోదరముల్ , నభం బనెడి యొ డగు నంగడిలోనిపుట్టముల్ 170 

అ॥ వెః ఎండవేడి సోకి యొండిన రౌెను 

పొలముపొయిని నీట బొలతి కాచ 

దున్ను వాలము నాపి తిన్నాడు మగడు టీ 
తోడ, బుట్రగొడుగు కూడ రుచియె 17. 

క్॥ వాన యొకటి కురియుట. బడె 

మైనమునందు( బలె గుర్తు మట్టిన్ డొంకన్ 
జేనుల్ దున్నగ “టాభక్షరు’ 
రా, నది యొక వింత బాలురకు. బల్లైలలో, 17% 

RU అర్యమవంశ బు నాశనమొ!' వీరిది 

యనిపించు పాటలతనువు వారు 

నాసికాదండమ్మునన్ దూచు తలపుల 

జిగి దేరు దృఢథగండయుగమువారు 

కత్తిరించిన కావికం చెమీసమ్ముతో 

'మోసగింపని బృవాన్ముఖమువారు 

(భూకుంజములను నవ్వుల వుంజముల నూను 

తుదిముడుతలకన్ను దోయి వారు 

శీ! నేలుసారాయితో [శమ మీ గువారు 

జుట్టుచుట్టు నీడ యొసంగు బుట్టటోపి 

రైతులు [తివాజివాలముతో షే్చతతలము 
వోయివో! యని దున్నుట లరయవలెను, 178 

గ _వోలికుడు బుజువర్తను, డాత డెందు6 
జూచినన్ వంక లేమిని చూచి మెచ్చు. 
_వకృతిభోగభాగన్థుల (తయము లేదు 

ద్వయమె, వాలచాలకుడు పశుపాలకుడును. i174 
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గ నరపుతో వళివజపుతో? గొజనునందు 

వంకిక జ్రపయిన్ వా_స్త్వవదన మాన్ని 

కనుల గొక్రాలకాపరి కళుకు లొలికె 

నాత డారో గ్యజీవనస్ఫీ తనదము, 175: 

అః వె॥ పార్గ మెంటుతోడ. బని లేదు, మిన్నులు 
విరిగి మీద బడిన వెఅయు లేదు 

నిం[దియముల వశమునం దుంచుకొనువాడు 

గొజెలం గాచువాడు సరిగ నొక. 176: 

మక అది బంగారము (కుమ్మరించినది నీలాబ్దంబు, వర్షంబుగా 

విదితం బై నది, భూమిలీటలబడిన్ [వేళ్ళూని యా చెడియే 

కొద! సస్యాక్ళతి నొంది వీధిం జని స్వాకారంబు (పాటించు, ని 

య్యదియే కిట్టు నువర్ణవృష్టి నది యెం దై_నం బురాణమ్మునన్. 

4 పొట్టలు తెల్లనై కపిళముల్ గలు ఇల యలరార, నల్లనౌ 

మట్టముముక్కు.తో నిసుక “మార్చిను” పుల్గులు వాకయిర్డరిన్ 

న్నెట్టనం దొల్చి, గూండ్లమర నిల్చి యటన్ వెలి. దొంగిచూచుచున్ 

వి న్రైలుగించె, లోని వెల వెల్వడి కోర్కులు సందడించెనో! 178 

fa ఇవి వనంతమ్మునుండియ యిటులు సంద 

డించు, నది ముంచు వేళ నద్భ శ్యములును 

మణుల మధువునాటికి గూండ్లు గుబుతువెట్టు 

కొని యరుగుదెంచి నరిచేనుకొని ధ్వనించు, 17% 

శా॥ స్వాలో బాటల బంకమట్టిగోని వల్పర్యాయముల్ శెచ్చియో: 
క్పాలంబం దొకచోట గిన్నెపగిదిన్ గావించుచున్ గూడు ప 
(కాలం లై దొడిగన్ గనంబడనటుల్ , తన్నీడమే మేడ మై 

హేలన్ దేలెను, మేడ కూలి వడినశ్లే తృ_పియే లేనిచో. 180 

25) 
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ఉ॥ గ్లాసున నంచు లంటి తొనకాడని |చాతరసమ్ము వోలె నిం 

డై. సెలయేటి నీరము బొటాబొటి ౭-దవారి_త్తటమ్ములల్ 
మోసియు చిందలేదు పెనుపొందిన భూమిరువోల వాయువుల్ 

మోసల నూద్; న్, సృటికముగ్రము లోగడ భాస్కర (ప్రథన్,181 

శా॥ “నై కిల్ "వె నరుదెంచిదుస్తుసొగసుల్ జాలొందువా నెందలో 
జోకన్ జేఐలం బట్టు చుందురు సరన్సున్ జేరి యం దొక్కా ఇం 

తో కాం -డియు. జెల్టచేపం గనలేకు డెన్, గనెం బుల్లు “చే 

వీ కన్నా ర్చెడినంతలో, రుతిని చెప్పెన్ ,వాని కె ట్లర్ణ మౌ1?182 

శ॥ సనెలయేటి పాట నర్థము 

కలవింకధ్వని నెజింగి గట్టు పొదలు చె 

ట్లులు పుటలు శ్యామలములు 

'తెలిపెన్ 'టిట్లార్కు"ఖగరుత్న్ దమ తృ పిన్, 188 

గీ గాలి గానముగా మాజి, గలగామని 

'యేజు పాణీ, పసరున సృష్టి సౌరుమీణీ 

యచట భుజియించు చలిది “సహా సగుణము , 

చవికలది సౌధోప్తభోజనముకన్న. 184 

కో వనమున ఏం దె, తమ నుతి 

జనమున( (గం వదె యిటు కొవసాగించిరి వా 

చనమున్ గో ఖ్రేలజపతి 

మనీపివరు లొక్కచో. (గమమ్ముగ గోప్పిన్. 188 

క॥ నెలమచ్చ నెలకి యది వె 

'న్నెలకున్ లేదు, వలు పూలు నెట్ దెల్లన, మి 

క్కిలి శెల్లన నీరము, గీ 

మృలజ్మి తెల్ల నిది "కేయి. జల్లి నిదియునున్. 186 

ఉ॥ చేవలుదేరుచున్నయవి శెట్లునుచేమలు లోరనంబు మెం 
2, విశసించుచున్నయవి యన్ని సుమమ్ములు సూర్యకాంతి నిం 

డై, వెడదల్ ఛదమ్ములు, తృణాఎకురముల్ పొడవుల్ ,సమ_న్తమున్ 
"దావల మొక్కు భారతజనంబు వినా శుభదీ ప్రి శెల్లెడన్. 187 
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శ॥ చాకులుగం దోచి తృణములు 

వాకు లిచటి వయ్య, నచట పాండవలీ డె 

శాకుంతనీడమ.న కే 

నీ కసవులు లేని కణవు లెన్నో వచ్చెన్. 188 

గః ఎజ్రిగ "6 గాంచబడుచున్న యినుపకడ్డి 

నిన్ వినా యెల్ల లాగికొనెం |బభుత్వ 
మిండియాయూాళ్ళలోనం జెల్లి ంతుమండి | 

కి వఅగ ళిన్తు ముందు కన్న రొద వినక. 159 

ఉ॥ పూవులు రంగురంగులుగ( బొంపిరివోవుకు కాని శూన్యముల్ 

తావులు, నై కఖభేదముగ. చా నుపనామము లెన్ని చాల్చినన్ 

శేవకు దూర మై యడవి “ఛెక్ట్రి'యు6 |దోవకు దూర మై మముం 
(భోవగ చెంచు చేల. బడి పొందిన వెట్టియు నొక్కరూ పగున్.190 

చ॥ నలుబది యేండ్లు కాగనె ఘనమ్ముగ 'లిండెను' చెట్టు సౌరభ 

ముల నెగదొట్టు వూలు ఫలముల్ గలడా, నిరు నల్బ దయ్యునే 

డులు భరతావనిన్ విభవలుండన మేనుడి! లండనీయ మే 

ల్చడి, పదవుల్ మముం బెదవు లాడిన నొశ్లై భవజ్జనస్వముల్, 191 

ఉః [కూరఖగముగ్ర లేని తమ గూండ్లకు దగ్గర నున్న పిట్టలన్ 
గాఖీయ"ెట్ల కుండుటలు గంటిమీ, లండనులో స్వరాజ్యవా 

చారతు లైన భారతుల నైచు |పభథుత్వము గంటి, మిండియా 

నీరము (దావ నే మగునొ! నిండు స్వభావము మాలు దీనికిన్ .192 

చః లలిత 'మిలెక్సు' మాను వనలథ్మికి బండరు, వాకు లుండు నిం 
దలివి ద్వివత్సరమ్ములు, పదంవడి రాలు, (వపథుత్యశానన 

ములు _పతివత్సరమ్ము పడిపోవుచు. (గొత్తవి పుట్టుచుండు వా 

క్కులకొటికై (పజిల్ సలుపు కో లల నాగగ భారళావనిన్ ,]9ల 

క॥ మా శితిని [పజాపాలన 

మక్షయనుఖ మిడగ మాకు నది మీకు నగున్ 

పకులు రాల్చిన విత్తుల 

వృతము మొలచి యది వాని కిరవున్ గాదో: 194 
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ఉ॥ రోవెనుి కుక్కాకజ్రియు, దరల్ విగబూచిన పూల రాశి మీ 
వావిరి వాసి, మీ బలమ. (పా_వజయమ్ము వాసించి తోచు “వో 
లీ'వెడకావిపూ దుటుములీల, నయో। 'యెటువచ్చి మచ్చ యిం 

దౌ వడి భారతమ్మునకు వాక్కులు మీ రిడకండటొక్క-కు, 195 

ఆ॥వె॥ రంగునందె కాని రవములో లేదు భే 

దంబు (బీటనుభారతంబు లందు. 

గోయిలలకు నటుల, మీకును మాకులే 

దంతరంబు వాక్కు. లడుగునెడల, 196 

Au |పభుతకన్నను |లిటనులో [వజయ మేలు 
మా యభాగ్య(వనరయమానవర్త 

మానమునకన్న భావి మే, లీను నావు 

మేలు వట్టినావున కన్న మీ(త్రులార | 197 

గీ! మెము మీ రౌచు మా కోర్కె మీరు చెప్పి 
భారతమున కు నం జ్యభాగ్య మిడెద 

మె మనెడి వారినే పార్లమెంటు కెన్ను 
కొని చదురు నోము డాంగ్ల నితినధులార ! 198 

గీ మీ యళోకవనమ్మును మేము చూచి 

నపుడు తచ్య్చాయలొ "న. (బత్యత మయ్య 

పాలిపోయిన భారతభాగ్యలత్మీ 

మీ విఖీషణసావోయ్య మెంచినాము 199 

మ॥ అని యాభారతపండితద్వయ ముపన్యానమ్ము సాగింపగా 
విని యాంగ్ల|పజ సంతసించియు. దుదిన్ విప్పార కర్టంబు చూ 
చెను గై ర్వాణిపరించినొక్కాని దెసన్ జిజ్ఞా.మై(, జవ్చె నా 
యన తద్భావము సానుభూతి (పకటం బై కేకనల్ (మోయగా. 

ఆ॥వె॥ః ధూళి పొగయు లేని గాలి కడిగిన జ 
లము లొప్పు సరను లొమ్ము గలవు 

చెడిగనుల బదులు బయల, నారోగ్యపు 

ముళ్లెముళ్లు (బిటనుపల్లె టూళ్లు. 201 
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ఉ॥ దాగురుమూత లాడుకొని తారొ-ని "పెట్టలు పుంజు లర్నిలి 

న్నాగటిచాళ్ల లో. బొలమునన్ వివారింపం బొలమ్ము వీడునున్ 
లోగిలి (పక్క పక్కాగ మనున్ బహుభూమిక్ళషీవలుండు చు 
ట్టాగిన పచ్చకంచెకు వెడల్పగు ద్వారము సౌఖ్యశీర మై 202 

ఉ॥ పథియెలేనినాడు ధర పండదు, మానవజాతి యుండ, ద 

ధ్యతము కీటభటివివాగాళికి రూ కను వింతకాకి, తే. 
(తమితి నూత్నసీరహలితమ్మున నీ తెగ [వాల వానిలో 
రతణ కుండు కొన్ని బెనలం గనుచున్ వెతజాడ నార్చుచున్ .20కీ 

గీ ఇంత తెలివి మెదలు చున్న నేమి డేగ 
తన్ను కొనిపోయి నొకచాని గన్నుమూసి 
"తెఅచు కాలమ్ములో సాము తిరుగకయి, యు 

రను గొని చను “నానో సెకండుననె బై_రి, 204 

శ॥ గాలికి. బచ్చని తజఅగలు 

(గాలు కొఅను సుఖముకొలను | బతుకున శేనే 

చాలిన మూదల ననిణయె వి 

లోల'చ్చిఫ్ చాఫ్ 'ఖగావళుల పలుకులతో, 205 

శ॥  వపసరమ్మువీపుచెం [గిమి 

విసరమ్మును తినుచు బులుగు విపదను పసిక 

ట్టి సరగ గూయుచుం 'దెలుపును 

మిసిమిగొను( బరోవకార మీ వడి జగతిన్. 206 

శా॥ పుయన్ జాలక తావు లీనవు గులాబుల్ 'తేనెపీల్పుల్ "బటర్ 

వెయార్చిస్సులు" వీటిరాణి మొలకల్ వై లెట్లు, (పీవెట్లు ని 
క్లే యెల్డర్లును, వర్ణమా(త్రమున వాసించున్ భీ! మొల్క "టా 
నీ”, యేతత్పస వావళిన్ గొజను భాసించున్ వారిదాభ మై 

ఆ॥వ॥ విన్నగిన్నె ముక్కు పెరిగి వీరియయూచి 

పసుపు చల్లి గణికపన నడంచె( 
దొభలిజనమును గెల్చి మలిజన మన్నట్లు 

నళదిడాలు కడిమి కాన వాలు, 208 



890 

గీ ఎద్దుకన్ను'డై నివూల బొద్దుకంచె 
నవ్వుచున్నది తొలి యెండజవ్వునందు 
జంట వీడి బెళువ పొదరింటివై ని 
కూయుచున్నది తన కూయి [కోను వినుప. 

క క న్ననుభవించినందము 
అన్నిటి మది యనుభవించు? నే కొన్నిటినో 
యన్ని యవి, [బిటనునందున 
నున్నయవి, మనన్సు మరల దొకపరి గనినన్. 

ఆ॥ న (పతిభ చితత్తమునకు. బగిది పచ్చని చెట్ల 
కొంచె శాద్వలమున కందగించు 
నందు భావములు, వివాంగంబు లిందున్ ధ్వ 
నించి చుట్టరికము నెరపుచుండు. 

గీః (గుడ్డనైనున్న వెంటి యా గూటి వెలికి 
రానటుల మట్టితో. గప్పి రంధముననె 
తిండి యందించి పిల్లలు గండుకొనగ 

తను, 

మట్టిదీయు నొక పులుంగు గట్టి చార! 
ఉ॥ ఇచ్చట దాచ రంచుం దలపించెడి చోటుల చాచి వి _త్తమున్ 

209 

210 

211 

212 

యుచ్చుల కందనీని జనముల్ బలె వత్తులు కొన్ని వాని రం 
గెచ్చిన చిన్న గుంటల శిలేధ్యరవాస్సుల (గుడ్రం బెట్టి మేల్ 
వెచ్చుగ జా[గతం బొదిగి పిల్లలం జేయుట మెచ్చుకోవలెన్ . 218 

ఉ॥ గడ్డిని బంతి చేసి యొక కంతను రాకకుం బోక కుంచి, యే 
టొడ్డున “రెల్లులోం బొదుగుచుండును 'రెను 
(గుడ్డుల, నటి నీడములం. గొన్నిటి నాడది కటి వానిలో 6౬ 

రల 

ఎలు దీర్చునాసముల్ 
దొడ్డపసం ది దంచు సయిదో డన నందె వసించి (గు డ్డి డున్ .214. 

ఉ॥ జడ్జి యెవండొకో! పకృత్నిచెదము తీర్పరి మై వచింపం గేం” 
బిడ్డని కాస్త్రుముల్ జదివి "వెద్దగం జేరు గడించుగాక, “పా ట్ 

యట (టిడి ధరాతలమ్మున నిడెన్ దన (గుడ్డను, (పోవ జాలి భూ 
-.యడ్డఠకరమ్ము నీడ మయి [పోవగజాలవ వతు లన్నియో. ౨15. 
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గీ॥ “ఫీల్డు ఫేర్లు' “వెట్ (థోట్లు' “రెడ్ వింగ్సు' పచ్చ 

ప్రోవరులు మంజిమమ్ముల( లొదిగి స లతికు 

లాయముల నరశాఖి నుల్లి సిల జేయు. 

బులుగు( (బేమింవని యెడంద పలుగురాయి. 916 

ఉ॥ భారతు లిర్వురుం |బజకు( బల్కిరి నావికు ఖీ ధరాతలం 
బారయ మూల మైనవి వివాంగములే, వల పన్ని కాల్చి త 
న్మారణ మాచరించుట అమానుషముల్ , చెజబడ్డ పుల్లులిన్ 
భూరిదయామతిన్ విడిచిపుచ్చు డ టంచు ననేకగోమ్లలన్. 217 

క్ దయ మాన్యము, (క్రిత శూన్యము 

నని యెపుడో యొవ్వడో యనన్ విన్నా నెం 
దునొ, మతి వచ్చిన దిపు డిం 

దున నది యనె లజవతివిబుధుడు గోఖేతో. 218: 

చః విడియెద లొప్పు రాబినులు పీనుల విందుగం బల్కు నేమి! యె" 

క్కడ విడిరంగు కన్పడిన(గాల్ |దవుచుంబయిదూకుచుండు, (ము 

క్కాడిపను, లిట్టి వేయగును, కార్యము లన్నిట నెల్ల రేకతన్ 
గడిగి స్వరాజ్యసాధకులు కం డనియె న్నవురోజి వారితో. 219: 

గీ:  పోయివచ్చెద మని చాదభాయియొద్ద 

నెలవుగా కొని రిరువురు, చెప్పవచ్చి 

నట్టి లజపతిరాయితో ననియె నిటులు 

శ్యామజీ కృష్ణవర్శ శార్యమ్ము మెర. ల్ల2ి0* 

మధ్యా! కాకులు బల గాలిలోన గారడివిద్దియ చూసి 

చేకొనగలమె రాజ్యమును సింహోపమజన భోజ్యమును 

లోకువయగునె సృణి వాతి లు ప్త్రమదమ్మ్శు కానిది య 

చేకపంబు? మన శ(స్త్రరుచి నెయిగని దీ (వభుత్వందు. 991 

గీ ఒకటి సేయుడు (పజ నెల్ల వోోరుకొలిపి 

యో ప్రబోధము భారతీయప వంచ 

మందుం దగిన విద్యార్థుల నంవు డిటకు 
ముగుర6 జదివింతు నిట, వారి పోపు నాది. ౨28" 
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An అత్యధిక సంఖ్యాకుల నల్పసంఖ్య 

జనము పాలింపగా నవుంసకము కాక 

యుండు నెట్లు నంఖ్యాశబ్ది ముల్లము పతి 
భారతీయునందును నేడు బాంబు కాదొ? 228 

మః! కమ మౌపద్దతియన్న రాత(బడి ముక్కాల్ చెక్కు. లైపోయె డెం 
దము మాబోంట్లది, యింక యేలుబడివం తైయ ట్లగున్ గాతః శ 
(స్ర్రమహాఘాతములన్, పయత్నములు నిషృన్నమ్ములీనాటినుం 
డిమొదల్, కార్యగ్భ వోలుప్యారిసున బెర్లిన్ లోన్ సునంపన్నముల్. 

మః కల రీ యుద్యమ మొప్పి తోడుపడు 'పెక్కండై 9రిషుల్ సార కా 
ఖ్యులు, నీ పో 9లుననున్ ధ్వనించి బలమున్ గోల్లొల్పగా( బెట్టినొ 

ను అనద్క్భోధపయఃపి చానసుర ధేనూపుతికం బతి9కన్ 
వెలుతున్ ఫా9ంనుననుండి పతి9కలు నిర్భీ'జర్మనీనుండియున్ 28ిర్ 

A  బాలగంగాధరునకు నా వందనములు 

నొడువు మరవిందు సానుజు, నడిగితి నని 

లఖపతీ! నిను గని మది లగ్గ ౩క్కె 
నీర లందు, నే నిందు, ౫ ల్పెంద( బోవు! 298 

శ॥ మనలో. దెలి వొకరిదియున్ 

బని యొకరిది యానుగాక, వడరా దీ శిం 

డును నింద నొకటిచే నొక 

టనువున మెయి గాచుకొనుచు నడరగవలయున్. 227 

-ఉ॥ అంతము దేనికేని కల దన్నతడో? పతిభాయుతుండు, య 
త్నాంశరహీన్లు డై. చివుకునాతడె ధ్రై ర్య యుతుండు? జీవితం 
బంతయు వెండివెండి యను పల్లవితో నొక పెద్ద పాట, యో 
డంతయు 'గెల్పునందు జమ యె యొదొ శేషమువచ్చు లెక్కయున్. 

ఆ వె ఓడి వచ్చి పొదర నుండి న్భపు డొకండు 

సాలెపురుగు తంతుజాలవాయ 

విఘ్నవట్క మునకు వెనుకాడ కేడన 

క తడవ నెగ్గు టరసి తాను నె. 229 
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-ఉ॥ భారతజాతి కంతకును వల్యక యుక్కని కిల చెప్ప నెం 

క రహి? నందువో లజపతీ' ఘననేశకు నీకు! చెప్ప నీ 

సారము జాతి కందినది, సాలము పొందిన చాలభాలవి 

సారితవారి, పాంచనదనంతతియే జయచదాయి యెన్నడ్లున్ 280 

మః అడుగన్ విస్మృృతినందినాడను హిశేం[దా! తీక్ల్షవాగ్గోరణిన్ 
నడలన్ "జేయు. |బభుత్వధిరత నభళా 'సర్దారజిత్సింగు, నీ 
కుడికే లై మనునేకదా'! జెయిలునన్ గోడొందె 'నంజా(పసా 
దుడు' 'నూఫీ'కులు డాగ్తీ పోయి [పభుతాదుళ్చర్యనెట్టుం డెనో, 

శా ఆ నూరీం[దుని దొంటిచెయి, రచిత వ్యాసాలు కోదండవి 

న్యాసా లై వలుకుల్ నెజూములుకులై యాంగ్లపభుత్వాంగమం 

దౌ సంధుల్ వికలమ్ములోయి! [వభుతాదాసో్యోపలభ్యార్భ మెం 
తో సీకొకై నతండు, భారతము రత్నోదంత మ వ్వానిచే. తిలిలీ 

-క॥ నా వినీ యానౌ నన, సొ 

ఖారవృతు లే యభయు లనెం, (గమాగామిని నీ 

[తోవ కనె, నెలవుగొనె, గో 

ఖే విడిదికి బంచనదభగిరథుడు చనెన్, 288 

గీ) అసలె చలిదేళ మిద్ది, న్య్యాయంపు(ణాలు 

గడ్డగట్టున మో! శీతకాలమం ద 

టంచు వేనంగిలోనె యిం దరుగుబెంచి 

యరుగు హితులకు శుభ మనె నై రిషుతతి. 284 

శ॥ జాలరుల వలలు కొంగల 

యోలగ మేల్చడిగ, భారతోర్విపసిడి మ 
త్స్యాల కువగ( దలపించిను 

కీలాలధియొడ్డు రాజకీయపు బీొడ్డున్ . 285 

-ఆకవె॥ నల్ల టోపి గలవి నలితొగరంచుప 

సువుముకులు తగ. 'బెఅచోట్లు కొల్ల 

గొట్టునవియు 'గల్ఫు’ “న్క్కూవాలుి. 'జాగర్లుి 
A) ౧ 

వారి వీడుకొలివె( దీరమందు. 286 
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ఆకవె॥ శిలలు తిరుగవేయు పులుగు “టరన్ స్టోను' 

'సాండువె ప రినుక సద్దు కోలది 

“పేరు నడతబట్టి మాటుచో నరజాతి 

యెంత జాగువడునొ యింతకం చు! వీరి 

చః నవనవలాడు సుందరవనమ్మున. వెన్నెల (పౌఢితిన్నెలా 

రః వచన మిందు మీది యవురా[యను నాంగ్రులతో మహీధర 

(ప్రవరదరి[వభాత మిదిరా![యనిపించు వెడంద మీ యెడం 

ద, వెడలివత్తు మంచు నిధి. దద్విబుధుల్ పయనించి రోడలన్ .£88 
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Au నిర్విరామ|శమంబున నెట్లు జబ్బు 

చేసి శస్త్రచికిత్సతో నేమ మందె. 
బోతమంటె గోఖ్టీసనూరి, పులుగడిగిన 

మౌక్రికము వలె మెటిసె బొంబాయి చేరి, f- 

An గురువువంటి ఫిరోజిషూ, కరివి నీవు 

పెద్దపులి లబజపతిరాయి, యిద్ద రించు 

మించు నొక ళుతిమోయుట మెచ్చందగును 

దూరమున భఖిన్నమతులకు దో_స్తి యగును. క్రి 

శ నౌరోజీ నుఖయే? త 

ద్దోరణి తెల్పు మన, సుఖియె, దొందము ఆరు వౌ 

భారత మొక తెరువున. జని 

యీ! స్వరాజ్య మని దొరల. బృచ్చింత మనెన్. 8 

An అమెరి కాకు. బోబోవుము న్న్నాలకించె 

లజపతిబుధుండు హింస తక్క. జయ మిడు న 

మస్తయత్నములును (పజావా న్న్వనూత్న 

భవ్య రేఖలు నని చాదభాయి పలుక. 4 

మః సభలందు న్నపురోజి పాప్యము స్వరాజ్యం బే, యిదే భారత 
(వథ,సాధ్యం విది తోడనే యనిన నొప్పన్ లేదు “మాన్హే'ముఖుల్ 

రభసం వీయది యంచు నందు మనవారల్ కర్ణనున్ దూరియు 

న్నథముం దాకిన రాజకీయశిఖ కౌనా మెట్లులే కక్కుటల్! ల్ 

క॥ అని చెప్పెను గోళఖ్లే,'షూ* 
జననాడి పరితు చేసీ సరిగా నే నె 

య్యనువున( బలి కెద నీవ 

య్యనువున( బలికితివి మితమా! యని మెచ్చెన్ 6: 
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మః చనె గోళ నిజపట్టణమ్మునకు, మర్షూ గే! (విటన్ గోష్టివా 

చనముల్ నీయవి సౌధసేచనము లై సౌరొందె వంగోద్యమ 

మ్మునకున్ , వింత తెగించి పల్కిన నినున్ గోపాలరాయా! నుతిం 

తును పూజింతు నమింతు నంచు తిల కెంతో పొంగె భారీనథన్.? 

A! మలెపూలు మామిడిపండు కొల బటి 
రు ౧౧ య అ 

నొ వుపన్యానమున నాం గ్రభావుకులకు 

మాకు వినుపింపు మీకనుండి మానవన్వ 

తం[తతానయిటిం గేల్ రుతమ్ము సఖుడ॥! 8 

మః నే నేమో యనుకొంటి నింతదనుక న్నీ ధీరతన్ వాగ్మితన్ 
చా నీనాటికి వీరమాత యిది పూనా, దీనితో భారత 

శ్రీ) నీ బిడ్డడె ఒక్కకొల్కికినిదెచ్చెన్ లండనున్, వీనిగా 
కేనిన్ గాంగానధీళుం "జేయ ననె గోఖీవంశచూ డామణీ! ర 

ఉ॥ నేడు ఫొాటోదిగెన్గదవె!' ని న్నాడిలోం గొని భారతాంబ, యీ 

పోడిమి, చాటి ప(తికలు పొల్చెను పౌరుషధా(తికల్, నినున్ 

'వేడెద గోఖలేకులమణీ! యిపు డున్నదె చాలు పల్కునన్ 

వేడిమి, దీనినిన్ విడకువే! "పెద పెద్దవకీళ్లు చెప్పినన్ 10 

మధ్యా॥ః అని నొడువుచు లోకమాన్యు డా గోఖలేమెడన్ వై చె 

ఘనతరమందారమాల, కావచ్చు నిది వాడిచిన్నె 

యని సదము కరతాళ _యుగళావిష్మ్భుతమనోనినదము 

వినిచె విన్నము డై సరము వెలిచి గోఖేమహోశయుడు 111 

మధ్యాః లోకమాన్యుని వాది చాల లోతు, మంచారమధువుల 

[పాకట్యముకలది, నాకు |తాప్తము తదుచి నేటి 

క్రీ 'కార్యమునం, గృతజ్జు డను, హీరంబు కాం గెసాకాంత 

నాకు, వ్యక్తుల పొగడికకు నడరం చెగడికకు నడల. 12 
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సీ “జారిన థానియల్ కర్ష' సొరంగ జే 

బొక 3 యేల్ఫడి ననుటకు 'వెఅవను 
అధిని వేళన్వత్వ మర్జింతు, యత్నింతు( 

గాదుకక్కాస మని కలికి జొరను 
పూర్ణ మౌ స్వాతం త్య మును కోర, నాంగ్లాధి 

కారంబులోని యోగ్యత మఆఅవను 

ఊ రంత యొక (తోవ, యులిపిక క్రై యొక (తో 

వయను వారల ను క్షి మెయి! గఅవను 

Au పప్పునకు నుప్పునకును సంబంధ మెంతొ 

నాకు (గమవర్తనమునకు ననపు నంత 

రాజక్టయసా౦ఘికనంస్కరణము లేక 
కాలక ల్యాణక రణముల్ గా దలంతు, 18 

కథ అని మరికొంత పలికి కొ 

ల్వునకు. బెలివె ధన్యవాదము బుధుడు గోక్లో 
వినుపించెను వరివద్విర 

మామున( దధధిపతి లోకమాన్యుం డిటులన్ 14 

మధ్యా॥ ఈయన లజవతిరాయి యింగ్లాండులో? (బజగూర్చి 

యీ యిండియాకో ర్కి- తెలుపు టిపుడె ఫలింపదు, దీన 
నే యేమి యగు నిల్ల లుకగనే వండు గానె! యధికృతు 

లాయ మౌ సాయము సేయ, రన్నివతములచా రంతె, 15 

మ।। తనియం బల్కి. యరంటిపం డొలిచి చేతం బెట్టిన కైది శా 
దన రీ మూణహితుల్, శపిం|తు నునమ శె నింద్యులన్ పీరు, నెం 

దను కి న్లై?మన తోడునం [బభువులెదన్కన్ ,బయిన్ ? బె నిచూ 
చి నిదానింపు డటం (డు, చూడ మొకొ! అడి౦బక్మముల్ మాటునేః 

ద్విః అని పల్కె తిలకు తదాస్థ నానాడు 

కణకణలాడె వాచనము మర్నాడు. (16-ఎ). 
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గీ సార్యజనికసభాంతర సందు లేదు 

పిక్కటిలిరి |శోతలు, వినుపించు వక్త 
ఆ వినాయకసావర,- రగ్ని సంఖ్య 

నేడు "పెట్టి హెచ్చించన యీడు కలడు. 

ఆ॥ 'వె॥ దేళభ క్రులార! నా సంస్థ యభినవ 

భారతాఖ్య, మిద్ది పాతకొత్త 

కలయికలకు మిద్దె, కల విందు సూటు థో 
౧m 

వతులు కుచ్చు టోపివయిజమాలు. 

ఉ॥ వల్పడి మండలీకృతి రహించినటుల్ సమితీకృతమ్ముగా 
నుల్బణ మెల్ల రాష్ట్ర ముల నుద్దతిభాధితభారతాంబి కా 

కిల్చిషవోరిసంస్ల యిది, శే భృ్ళస్ఫ గార్హి తర_క్త వర్ల ముల్ 
ఇ ౫8 వా fo 

బుల్ఫులుపిట్ట కూయు మనముల్ గలవారలు రండు చేరికన్. 

An అమెరికా ఫాన్సుజర్మనీలందు |విటను 
నందు సీ నంన యను కాఖి కంట్లు దొక్కు 

ఇ య 

చుండి, రనతికాలమున నూనోదయంబు 

గుప్పు మనని నుగంధంబు గుణధులార! 

క॥ చేతల యూరపుతీరుపు 

చేతము భారతము, తం|త్రశీలిత వేదం 

లై తగు నభినవభారత 

చాతురిచేత( |బజ సింవాసంవానన మగున్ 

గః భారతాత్మ సింవామ్మున వఆఅలుం గడుపు 

మండకున్న వేనినిం 'జండకుండి మటలు 

కావలసినది జాతికి గౌరవ, మది 

ఖండిత మగునెడ కడుపు మండకున్నె! 

శీ _ కష్టమునశేని యొక వాద్దు కలుగకున్న 
మనుజుడు తెగింపంబూనని పనియు కలదె? 

వ్యప్టికష్ట మ టుండ సమపికవమ. 
6౬ ల లా ల 

మన్నది య గొౌరవంబునకన్న కలది? 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 
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ఉ॥ ఒళ్ళు కనంబడన్ దగిన యుఫృని యూదం జలించు వల్వలున్ 

రైళ్ళు, తపాలసంచులును, [వాతల ము దణముల్, మెయింగుదీ 
"వె ల్లవమేని వేని మురిపించును? విద్దియరానివాని, వి 

ద్యోల్ల సితుల్ సహింతులి! నిజో క్రికివినులొనంగ నేల్చడిన్. 24 

మః [పజ వెడన్ వినరాని యేడుని మవోరాష్ట్ర్రమ్ము భాగించిన 

చ జడున్ గర్భను నాడకుంటిమౌు! నే డీ వంగభాగ[కియన్ 

గజముల్ కొల్చియె మంటబెట్టితిమచు! గ్లాసో,పటాలన్, మవో 
భుజులారా! మెయి భారతం,బవయవంబుల్ సర్వ రాష్ట్ర ంబులున్ , 

ఉ॥ రెండుగ నై న వంగమును రే వతికించి [పభుత్వ మీ [వజా 
చండిమ కోర్య కొక్కాటిగ సల్పును గా, కతికింపనేర్చునే 
“రండుగ వైన మానసము, రెకొ,-న( జూచునుగాక భారతం 

బుం డిగనాడునే! మనము పూనిన దక్క పటివ్షరీతిమై. 26 

&॥ సభ్యులు కొండు మ।త్చబలసంస్లకు, తద్భ ఎళీనె క భేదళి 

తూభ్యుదితాత్ములై. యువకు!లర్హ్హ్యకృ తిన్నుతిగొండు,మా యొడన్ 
బిభ్యదరాతితల్ గలుగ "వెద్దలుః దీవన లీండు, వై భవం 

విభ్యులు! తెండు,పండ్లు మన యే _డ్రెజకొమ్మల ముష్టిబంధముల్ ,87 

శః వ్యర్థమే యగు నర్థము, బలము పొలము 
నలమినల మే, యవద్యయే యగును విద్య 
'దేళమందు సర్వో _త్తమదీ _ప్తికొటికు 
కానినాడు, పౌరుష మసదై ననాడు 28 

EE) అని సావర్క_రుకంరము 

వినిచె మరియు భారతమున భీమగచాకిం 
కిణి యగుచు, తదృలమ్మున 

వనాయుజము లాలకించువారి మనన్సుల్. 29 

A (వాత లెక్కువ చెల్లని పత మునకు 
నటులె గీతలు చెల్లని నాణమునకు 

పార్ట మెంటు చెల్లు ననుచు భారతమున 
నాణె మైన వై సాయినిం బంవె నిటకు 80 
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గ వాని పేరు కరన్, వాని పత మందు 

(వాతలే వాని గీతలు, పిజల యెడను 

కాటువేసె నం దొక జివ్యూగంపు గీత 

వంగ భేదాఖ్య, మాతని పదవి నదియె, 81 

ఉ॥ తూరువువంగ మందు' దమ దొడ్డబలంగము గి ముస్లి ముల్ 
“శేశ కమాల్ పసంి దని నుతించిరి "పెక్కురు కర్ణనున్ (బజా 
వై రిని, నేను కాం (గెనును [ప్రాణము తీయక రాజభ కిని 
కై పరము సేయ కేగ నను వానిని వింకమురాజధానినిన్ 88. 

మధ్యా! అంతంతమా।తపువాని కంద దతని దర్శనంబు 

చింతిలక తన దర్గాను చెప్పులతో _ బట విడచు 

నంతరాగతుడు, కర్ణనుమవాత్వ మది 'బెనర్జి 'యెజుగు 

కాంతానము లని నృపుల్ నగల్ దాల్చి యిట మాటబడిరి. ర4- 

An _ అతనిబుద్దియెదుట నకృళ్శాగముగ కు 
శా|గ మగవడు, చిటికించినంతలోనె 

నిర్భ్ణయంబు, తత్కార్య ముదీర్మ మపుడె 
జటిలవిషయ మెలుగదు కర్టను చరి త శీర్ 

ఉక ఘోరము వంగభంగక్ళతి కో, యని యెల్లిడనేమి, తన్నుతూ 
'ర్పారగం బట్టినన్ బడమ రాటిగ డిట్టిననేమి యన్ని టిన్ 
బూరిగ మోచి వాకవడి. బొం గెను కర్టను నిర్ణయంబు, దు 
ర్వారము పోటునన్ |బజ యపాంనిధి, తుంగతరంగమ.ల్ సభల్. 

ఉ॥ వాకొనినార లుర్జుక వివర్ల ము “తుఖ్ లఖుివచ్చె నేడు ఛి 
న్నాక్ళతి నంచు? బంచనదమందునః గర్జనుగూర్చి, "సీజిరి 

శ క డరోజులం దనిరి యింగి సషునేర్చినవారు, సంస్కృత 

(శ్రీకులు జన్మ మెన్నవదొ చెప్పిరి రావణి యె_త్తినట్లుగా 8T 

ఉ॥ (గామముల) బురమ్ముల. బురాణము చెప్పుచు శిల రచ్చలన్ 

రామకథన్ మనీషులు మరాటులకున్ దిలకార్యు శాననం 
వై ముడివెట్టి రాశరుల పాలన కాంగ్గ శరవ్యపాలనన్ 
గామెర రాజకీయ మనె కర్ణ నుకంటికి వెజ్జు వెజ్దు నున్. 893 



బెంగాల్ ఖండము శీ0 పే 

గః |వజకు వలయు నాగటిగీత పదియులెండు 

గీతలకా లేద, యేల్పడి కీత యనుచు! 

గర్హనున్ లోక మాన్యుండు కడకు. [దోనె 

వచ్చినట్టి వై [సాయీల వరుసయందు 89: 

గీ నాటినాటికి దిగజారు నేటి దశను 

పలికె సేమము నెగ(బాకు పగిది గాగ 

తెలియ లేడు (పజానాడిచలన, మేమి ? 

రాజకీయ ఒవెద్యుండు కర్ణ ననె నతడు. 40 
శి 

శా॥ ఆ వేశమ్మునకున్ విమర్శనము తో డై లౌకికా లౌకిక 

క్రీ వొందించు నెటుల్ మనమ్ము నటులే చెందించు స్వాతం ఆ 

మీవాల్ల భ్యము' దోడు వంగమునకున్ మెం డై మవోరాష్ట్ర బీ 

యావద్భారతమున్ , | గహింశచె([బజ సత్యంబున్ ద్వి రాష్ట? లన్ 

ఉ॥ ఏమి (గహించినన్ విపణి కెక్కవ మిక్కిలి రాజకీయము 

కామిత మల్చ మెయ్యదియొ కల్షిన నయ్యది తీరుదాక ౦ 

వె మొర బెల్పి నాయకుల యండన యాపయి రచ్చబం లం 

దే మృదుధోరణుల్ | పజలు, తీంటడడకుం గాంగ్రైను తేదు వారలన్- 

క్ర॥ జనమందు. గొంత చొరబడి 

తన |క్రమయత్నంబు చేయందగినంతయు. శే 

సినయది కాం_గెను కావథ 

మునుండి (పభుతన్ మరల్ప ము క్తగళం బై, 49” 

క॥ ఎప్పుడు? తప్పనిసరి యె 

నప్పుడు, బలతిలక జన వాదరవిందములన్ 

గొప్పగ నా వేశమ్ములు 

చిప్పిలి నప్పుడు (పజల్ రసించినయపుడున్. శీత 

26) 
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శా॥ అన్నం 'బెంతయొ బోధ మంతియ, య దేదైనన్ సకాలమ్ముగా' 

దిన్నన్ విన్న రుచించు జీర్ణమగు, సం దీమై మవోరాష్ట్రమున్ 
ము న్నెన్న౧డును కానియంత బలితమ్ము కా 'లోకమాన్యుండు చే 
సె న్నైజం బగు కేసరిత్వమును గర్జింపించి వంగోస్టీతిన్ . శీర్ 

గీః సభలు మీవి వ జాయుధ్యవభలు కల్కా 

టామొదల్ కడపల్లె కుటాలదాక 

నానుశేందవాలీం[ దము దేళభాగ 

'భేయరంగియులార వంగియులార ! 46 

చ॥ అగప పడనట్లు విన్నడని యట్లు నటించెడి సెర! లతలా 

దిగ పజ దూయబట్టి తన దీమ్మరిచేతల రాజ వీధులం 

_బిగిసిన్ బారు ల మెజవణిన్ జన వంగము నెల్లెడన్ రెయిరి 

బగ, లిది యేమీ యేలుబడి! వంగకు డో! హితులార! చేనికీన్ .4 

-చ! కని విని కొట్టినం [బభుత కండలు కా వివి బండలే య టం 
చును మవానీయబంకిముని శోభితగీతము సాలపించుచున్ 

వనముల చెట్లు చెల్లగిలి వచ్చెనొ! వంగసమూవా మెచ్చె, వ్లీ 
ధిని చనలేదు నై కిల, నుతింతు స్వదేశ్యము యుష్ముదుద్యతిన్ 48 

ఈః మీ యాగస్తుమవోద్యమ 

మీ యెలకు సార్ధకాఖ్య మెంతో గురినెన్ 

స్ఫాయదృలవర్ష ము జా 
తీయత వండించు వంగళేజములారా ! 49 

శా॥ వందల్ వేల్ |విటనంబరంబులు రగుల్పన్ బావక జ్యాలతో 

“వందే మాతరొ మంచు భారతిని నీవ్వాళించు మీ వోరశీన్ 
సంద్భమవ్య (త్పభుతం త్రయం (తన (వ్రతిజ్షాయకి పూ ర్టావుతిన్ 

వందింపన్ దగు వర్ణమాల యిరవొంద౯ లేడు వంగ ప్రజా 1 50 

₹5॥ (వాతల (వాలిన జతనల్ 

చేతల నిలబెట్టి “సెగలు చెరిగించెడి నీ 

క్. తోడు నిఖలభారత 

జాతి మొచనె, వంగమా! పినరు లోొంగకుమా! bl 
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గట్టిన మై శరీరము గగురుపొడిచి 

యు జ్రటల నూగుచున్నది యురక లెశ్తి 

మా మవోరాష్ద జనము మై మజువు మీకు, ర్ల 

శా॥ మీవై నాడిన వెన్ని యో |ప్రభుతదొమ్మిన్ దండముల్ భారత 
వాపి త్యాత్మను గు9 మ్మె నన్నియు నవాఃసంపూర్ణ శోభాకృషిన్ 
మీ పాటించిన ముందునాగలికి వంగీయవిజా! యందుకో 

వే! పొ 9ద్దుంబొడుపుంజిగిన్ దగిన మా యీబంతిపూదండలన్ .58 

ఉః పాలితు లెట్లు చెప్పెదరొ పాలకు లట్టు వినంగ లెస్స లై 

గా 9లుదు, రట్లు కానియెడ రాలుదు, రాంగ్లులె సాకు లీయెడన్ 

జాలదు భారతం బటులు నల్పగ శన్ర్రువిహీన మౌట, న 

బై లలిత[పయత్న మగునా! తగినంతయు నేయకుండునా! రీశ్త 

ఆ॥ వె॥ కట్ట లేనివాని గొ శ్రాయుం గబచు, నా 

మాట లేల యిపుడు? మనము దాని 

పట్ట 'వెరచునపుడు, బంధింతము ధనంబు 

(బిటను పొందనటుల వీలుకొలది. ర్5్ 

క॥ స్వాతం |త్యవేళ నింగ్లాండ్ 

చేతకలుగువస్తువును నిషేధింతు, రిదే 
మీ తప్పు కా దమెరికా 

చేత, మనకు దిక్కు- నీ విశిష్ట కియయే. 5కి 

గి. ఇది బహిపషప్కారయోగమె, యింకొకటియు 
నది నసవోయని రాకరణాఖ్యయోగ 

మేలుబడికి సావోయ్య మందెంపకునికి 

ప్రభుత లేవదు కునికి యీాద్వయము శెనకి. 57 

గః జ్ఞానయో గంబు సాంఖ్యయోగంబు నది యి 

ది యెకయు నన.భవించు దుస్థితిని కంప 
కాల్బలం బాశ్వికబలంబు కరణి నివ్వి 

పోరు కాని పోరున మిథఃపోవకములు 58 



ఇా॥ జా నీయోగయుగమ్ముబోధమున వ్యాఖ్యల్ గ )౦థముల్ ,తత్పఠిన్ 
రానౌ లాభముకన్న నాచరణముం బ త్యతమున్ జూడ నెం 

శే నౌ లాభము, వంగ మేగి కనశే! నెతల్! స్వరాష్ట్ర్రాలన 
శే నిండింపరెః యుద్యమమ శ్చ నగరాళ్ళేశ్వఎత రాసంస్థితుల్ ! 59 

మ॥ మితవాదుల్, మతిపాదు లెందజొ య.టన్ మిల్లుల్ పటాలన్ సుమా. 
పగోతతిన్ వల్లు లటున్ సృజింపగ బిటకావల్వ న్ని పేధించుటన్ 
బగితిపాదింతు మటందుళేః భళి! జల బందున్ బవేశింప కే 
విత మీతాడగవచ్చు? దీక తొడి మై విచ్చుం బువుల్ కోరికల్.60. 

గీ! ఇంతమంది వత్తు రటన్న నంతమంది 
కైన గుుడిగతో వండు నన్న మొక్కడు - 
ఎవ్వరును రాక వండి వా డేమిసేయు 
నటులె దీషితులకు స్వచేశాంబరంబు. 61. 

ఉ॥ 'పెండిలి ఖర్చుపెట్ట మిక వేలుగ రూప్యములన్, బహుపజన్ 

దిండికి( బిణ్యమునీ వానకు చేశజయము గన రాజ్య మేల. కో 6 

బండుగ వచ్చుదాక,మను వారము సక్వమితవ్యయమ్మునన్ 
దండిపిరమ్మె తొ_ల్త, నయినన్ గొనువారము చేళ్యవస్తువుల్ . 62 

క॥ కేవలపట్ట మ్యులకై_ 

కావు కలాశాల, లొజ్జగమి ఇాతు 9లచే 

భావనల భరతమాతకు 

సీవిరి 'వేయింపవలయు( జిత్తాననకున్. 68 

ఉ' మూడవ కన్ను కాని చదు వున్నను లేనిదె, యాత్మ గారవం 
బూడిన మేనిలో ననువు పోయినదే, యెది 'దేశభ క్రికిం 

బోడిమి లేదొ అట్టి బడి పూచిన మోదుగుతోడిదే, యిటుల్ 

రూడిగ( చెల్వి యా'చరణరోచన మైనది వంగ, మబ్బితిన్. 64 

ఉః బొజ్జనుబట్లి ఇ నియుడుపు న్ముడుపుం గని చోద్య ముట్టి నె 

డొడ్జం గౌరక ంవరు కుభోదయతద్ధ్వని భారతాంబ పూ 

చెజ్జగనై నరాక, పరసీమలవారణ వంతులుల్ నే 

గొజ్ఞాబ.తులే పలుక కుందురొ దేళళు భీతరో క్షులన్. 66: 
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గీ; పూర్వవదము హౌర్ళ శై యపూర్వగురువు 

“స్పెన్స' రొకడె, “-సెల్టియు నెల్బీ యు గాని 
మా ముతుకమాటలం బడి మాబుమనల 
రాదు, రాజకీయముల మార్షవము లేదు 87 

శ॥ దేశీయులు జరిమానా 

దేశికు లై శిష్యులకు విధింతురొ' దై వా 
చెేళముకదె! స్వాతంత్ర్యము 

బేళోత్సవశారకుల్ గదే! విచ్యార్జుల్ 68 

శా మొన్నన్ మొన్ననెకాదె! గోఖలె బిటన్ భూమిన్ బహిపష్కారయో 
గాన్నత్యము నువన్యసించి సభలన్ గల్పారమండమ్ములన్ 
విన్నుంజూలి ఎధాన నూపినది, యే విజ్ఞాండునున్ లేడు త 
వ్పన్నాతండు మ రెట్లు త ప్పిచట? భఖీవారాశికుల్ దేశికుల్. 

ఉ॥ చాల య._వన్యసించె(, జెవి. జప్పుడు లిప్పుడుం బోవు, విశ్వవి 

చ్యాలయమ దు లండనుమవోసభ ఛాతులకున్ న్వతం|త్రతా 
మూలము భార తాభ్యుదయభూజ మ టంచును, తప్పువట్టలే 

చే! లవ మెవ్వడున్ అజపతిన్, మరి యిచ, ట బెట్లు త వృగున్? 

శా॥ ఏ వై పూర్వ్వముగాం దుపాకి బుజమం దె ట్లూనుటో యిప్పుడే 

లా? = వాకొంటిరి ర. డుపాయములు తొ ల్తన్ లెని వేయాయుధ 

(పావీణ్యముశ్చిన మొక). వోని వివియొప్పన్ దై నరమున్| దోవ లెం 
డీ! వీర పజలార! గబ్బు మనద డీ' పోర వెన్నీనిచో. 71 

గీ అయ్యనున్ జియ్యనే కాద యయ్యవారి 
నిన్ ' వకు డెరురించు జఘన్యవ ర్త 

నమ్మ చూచి, (కమ క_ర్తనమ్మ కాద 

దీన, మని, ౦పరాని చెదేని దొనగు, (71 ఎ) 

Au (పజల వాంఛకు, దలయొగ్గం బలికి జారు 

చక్రవర్సికి రమ్యా పసంగ మందు 

బలుక దౌర! 'లండను మై మ్బు' వతిక భర 

తోర్వియుద్యమమునుగూర్చి వూణపవతికి 72 
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చః అది పరచెశప|తికల కై నది మూగతనంబు పతపా 
తదళను.గా, స్వదేశజనతన్ దగు కొందటు దుర్విదగ్గు లై 
వదరిన నన్మదుద్యమమ. ( బై కొను వోని తృణంబె కాని శె 
వ్పం దగిన మాట చెప్పెదము, వారిది సంశయ మైన. దీజెడిన్, 

శా। వంగం బొక్కాటి యౌను గాక భరతాం చాశ్ళ ంఖలాల్ రెండుగా 

కంగీభూతశతార మైన దిటుమారాండుం డటుంబొడ్చినన్ 
భంగం బొందద అన్ముదుద్యమము, యం(ళాగార మాంగ్లావనిం 

భంగింవంబడు, నొయ్యనన్ (బభుతతం[తాగార మార్తావనిన్ 14 

చ॥ ఇది (సజళ క్తి యీ జతన, యీాళ్యరనూతిక రా గమందు ను 

న్నదియ. నొకండు శక్తి, యది నాసి గుణమ్మునయందు దీనిక 
న్న,దళనళీల, మొక్కడం గనంబడు, నంతటం చానె యౌచుని 
య్యది దమనమ్మునం బగర నంబుధియావలియొడ్డు చేక్చెడిన్. 765 

మ॥ ఒక వంగాంగమునన్ గవర్న రగువా డోహో! యనెన్ దీని చా 
లకమున్ గుర్తిడి ఫుల్రరాఖ్యుడు, పరివ్తూనమ్ము వూణాధికా: 

రికనర్వన్వము భారతమ్మున నికన్ 'రేపెల్టుటన్ దీని దుం 

పక యంచుం |బజనె సయూధముగ. | బోన్మ త్తద్విపం జెవడెన్. 

క! ముంగాలు సాచి నడచుచు 

నంగన్ వెనుకకును వేయు టనునది లేకే 

"బెంగాల్ బెంగాల్ మొగిసె, మె 

టుంగు లురినెళో: గవర్నరులు నరులెకచా' TT 

గీ |చాసె "కేసరిపతికన్ వ్యానము నిటు 

లోకమాన్యు, డానందలో కై కగృవాము 
దాని గని వంగవంచనదాదిజనము 

కనులు మెరమెరలాడె నాంగ్తునకు ఘనము. 78 

మధ్యా॥ అమెరికానుండి విచ్చేనె నపుడు లజపతిరాయి, [పజ 

గుమి _రెలుస్టేషనుదరిని గూడె లావోరులో, మంది 

రమునకు( గొనిపోవ బండి రాజాలదో! వచ్చెనో! వా 
నుమ రామునకు. బలె నయ్యె నొకడు తా వాని వావానము./9 
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ఉః వేడికి దుగ్గముల్ , చలువవెల్లికి నాత్మలు పొంగు స్ని గ్ధముల్ ఒం 

వీడునువీడు కూడి రవళించెను నేతకు స్వాగతమ్ము, క 

న్లోడు ముద్యళుతై లమున నొప్ప ముఖం బను తళ్శం గుందు లై 

పోడిమిపాపలన్ ద్యుతులుపో। సవాజమ్ములు మంగళారతుల్ 80 

ఇఛా॥ తా నా పక్చిమఖండ మేగుట హౌయల్ దర్శింపనో? కాదు, వి 
ద్యానై_ పుణ్యనిధానబోధనవిధానాభిజ్హ తాకాంతృమెం 

చా నాధానముచేసినవ్విధము లిం దౌ గోహమ్లలం బల్కు. నౌ 

గానీ వచ్చియు నోటిదాక నవి పొంగన్ లేద వంగస్టితిన్ Bl 

క్॥ ఇటు లై లజవతిరాయి [ప 

కొటించె శకటమ్ము వెనుక కళ్వమ్ముును పూం 

చుటగా వె | సాయివనిని 
ఘటించె జోవోరు వంగఘనతకు సభలన్. 82 

ద్విః కరము ఘనమ్ముగా కల్కటాపురిని 

జరిగెను సభ యొండు నరిగ నత్తటిని. 88 

మః వినుపించెన్ _స్త్రవనమ్ము కొల్వుతొలి బు గ్వేదాంతసూక్తాంగిరో 

మునిస మాట్ కృతవర్ణ నామధురసంబున్ (చావి “బంకిం” రచిం 

చిన రయుంకారము గేయరూపమున “వందే నూతరిమ్మంచు జా 

తినిజాతిన్ గదలించి నాడి యమృతో ర్వేలర్ట్టురీరూఢిగా. రికీ 

గీ పండువెన్నెలదుప్పటి నిండు కప్పు 

కొన్న పున్నమ వడువునం గొటిలి గోష్టి 

పులకరించె నిలువున గీతి పలుకరింప 

నిదురిలిన యంత రాత్మను కదిపికదిపి. 85 
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EU 

చల్ల్మనెనది క వోప్టం బౌచు నుడుకెత్తి 

నది మలయజసమానమ్ము నయ్యి 

శాఖలు పోయిన స్థాణువులకును తత్ 

తణమ కెంజిగురాకు దందడించె, 

వీళ్ళను చౌళ్ల నె న్నేళ్లూ నాగటికల్హు 
మోపకున్నను( బైర్లు మొలకల తె 

గడ్డపాణలు (మోగి కణ మైన తడి రాని 

చట్టుబండలలోన జలము లూ 

మూడుకాళ్ళ ముదునలియు6, బేడి పిణీకి 

యసి ధరించినయట్లు చే విసరి యాశ్చె 

ర్లు మ్మనంగ వందేమాతరమ్ముగీ తి 

మారుతమ్ము మోసుకపోయి మలయు మేర. 

క_త్తినొలుక వానికి ఖండళర్క్ల 

రోపమో క్రియు, [బతు కెల్లి రుసరుస లగు 

వాని కాణిముత్యపునవ్వు దాన మొనా 

రమ్యరీతి వందేమాతరమ్ముగీతి. 

నీరు నిండారు కాసారమ్మునందు నె 

జని తమ్మి విరిగిన రాణ విరినె 

నాగన్వరస్వానభో గనాగర్య మౌ 

కోడె శాచుపడగ వోలె నెలసేె 

పరిణయోత్సవమందు( బారాణి పెట్టిన 
చండికాచరణమ్ము చాయ మజ సె 

కై లాసగిరితాండవాలోలచండీళ 
కటకసజ్ఞము గజ్జ యటులు మొరసె 

(పజమననులొ నొకానొౌక భావము వర 

తం తతాకంటకారణ్య చావ మీకన 

కాతరమ్ము శర మెత్తిన నీ తరమ్ము 
లెమ్మని చెవి వందేమాతరమ్ము | మోయ. 

86 

87 
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సీ! కిలకిల నవ్వి కేకినలు భారతభాగ్య 

లక్మి కొట్టినది శే లంద మొలుక 

బసరు తీనెదను నీ బావుకో టీషష్టి, 
ననుచు దిట్టనది రాజ్యాంగ లమ్మి 

భాడచాంబుదము నీ వెని వర్షించును 
త్యరపడ కే యనె భారతాంబి 

యిదిమొదల్ మెదలుడీ! యెవరి "ఇల్విని వారు 

మాట లే లని విధి పోటు దీర్చి 

.గీ॥ చదువుచదువున వాదయము సానచేర్చు 

రవర బంకిమ.చం| దచటర్జిగీతి 

ధ్వనిత మగు వేళ, నెండిపోవు నొక జాతి 

నస్యచరితన్ _స్తనిత మైన స్వాదువేళ 89 

శ్ర ॥ అది యొక వంచాతరసం 

పద “వందేమాతరం |క్రమళ్ స్వాతం [త్యం 
బు,దళించెం. గుచిశభావమ. ( 

గదలించె జవమ్ము నొక్కాకడక న్నడకన్. 90 

- ద్విః రచితము లజవతిరాయిచే లేఖ 

యుచితము తొలిపరి, కున్న దం దిటులు. 01 

-ఉ॥ ఎందునొ విత్తనమ్ము మొలకెత్తును |ఫొత్తగ నొక్కచోట ము 

న్ముందుగ , దేశ మెల్థ పొలముంగదవే! మలటునేట దానిదే 

అందటీదిన్ న్వరాజ్యమున కౌ పృథుయత్నము, నేడు దీనికిన్ 

గందువగడ్డగా |పథమగణ్యము వంగము కీర్తీశ్ళంగ మై. 92 

= ఉ॥ వందలు వేలు నే పనికి వచ్చిన వచ్చును తెల్ల కాగితాల్ 

మందులచే మపిన్ మనటు *ౌనొకొ! రావులురావు లేలువా 

రిక్ దరఖాస్తు లై పలుకరింపగ. గాక, అవహౌణవ న్తునం 

బంధుల మెల్ల వారమును మార్మసలన్ వలె 'తెల్లవారికిన్ . 98 



410 వం దేమాతరోం 

ఉ॥ ముద్దులుగుల్టు పిల్లలకు మోదిలి కోరిక తీర్చుచుండరో 
"పెద్దలు, ముద్దు లేదు మురిపెమ్మును లేదు, [పభుత్వ మెత్తుకో 
దొద్దిర! ముద్దుమ ద్దుపలు కాడెడు నేతల కోరికన్, దెసల్ 
దద్దరిలంగ వంగజనులార' ధ్వనించి యెదు.ర్త మేల్చడిన్. 9 

శా॥ భూగో ళమ్చునం దోలుకన్నులకు దవ్వుల్ దోవనీ, యాత్మసు 
క్రీ) గోళమ్ముున వంగపంచనదముల్ చేర్వల్ గదో! కూతి 

మై గన్నుల్ తగ తై జసమ్ములును, చిళ్తావాంక్ళతుల్ రెంటి ౩2 

ట్లో గాఢమ్ముగ నట్లు మతి తగ నాటోపింత మర్హ్శ[కియన్. 

గ! అఆమెరిశాఖండమునం బెక్కు రనిరి భరత 
ధరణి వంగనంఘట్టము నరచర త 

లో సువర్జాతరాధ్యాయభాస మనుచు 

'నేతములు నాకు సమ్మద తే(తములుగ. 96. 

చః లజవలిరాయిచీటి యిది లాజలు చల్లిన దకరమురాలం 

[బజపయి పాదలతవయి, పంక్తులు నూటణిట వాగీయవచ్చు న 

గిజ మగు భావముం బుధుడు వా) నెను దీపిల నిర్వదింట నం 

చుం జదివెం గల్చ టానమితి సూరి బెనర్జీ న్రవమ్ము కాగనే, 97 

ద్వి॥ కిల్లా కిటులు గోప్పికి( జదువంబడగ 

'నెల్టరి ముద కోటి కె త్తెను పడగ, 96 

ఉః ఎన్నిగ వంకరల్ తిరిగెనేని నిన్ జొరు పుట్టలోనికిన్ 

పన్నగ మన్నటుల్ మెలిక ళాటలం వీడ్డాని రాజమార్గమం 

దున్నది యస్మదియ ముచితో(గ్రము నంచలనమ్ము, సర్వతో 

భ్యున్నత మౌత!. భారతము వూర్ణమనోరథ మౌత! దీనితో, 99" 

కో॥ వంగముకడుపున నెప్పుడు 

సింగములే పుట్టుంగాని శీలులు కా, వీ 

సంగతి పాలకతతి యెటు 

గన్ గడగుడు, పొరుషమున. గానిది కలదే! 100 



బెంగాల్ ఖండము త్త] 1 

చ॥ ఉడుతయు రాము సేతువునకో యన నేనును వచ్చి సేతు నీ 
పుడమివి రత్నగర్భతనముల్ బుజు వౌటకు మిమ్ముంగూడి నా 
వడిమెయి స్వల్ప కాలమున: వంగవనుంధర దొల్లి ( చారకల్ 

వడి యవి మీర లై న (వజలార' కడంక కిరీట మూనుతన్ ! 101 

ద్విః అని బరోడానుండి యరవిందఘోము 

వనిచిన యా లేఖ పరితమ్ము సభకు, 

అగ వక పఠిత విపినచం[ దపాలు, విన్న జనము 

ముప్పదై దువేలు, మోదళికువు 
వాదయశయ్యయందు నిటునటు దొరలాడ( 

గారలి కొట్టినదియు. గెకినలను 

An కాళినుండి గయనుండి రూన్సీసి వార్థ 

నుండియను కమ్మలు (వయాగనుండి వచ్చె 

పతిక యగు బెంగాలీకి వంగకలన 

భారతీయు అస్వప్ప్వు లైనా ర టంచు, 

ఉ॥ లిడికగా. [బభుత్వ భువళిన్ గను | దావిడు అంపి రన్మదీ 

యత&తిసారకారక మవోజనులార! స్వరాజ్యచిద్వనీ 

వృతభవ(త్రయత్నమ.ల కేమును శాఖల మంచు లేఖ ల 

ధ్యతుడు పర్వుచెర్వునె అతామర రేకులుగా నుతిన్ గొనన్. 

గః జనము మంచముపట్టగా ధనము నున్న 

దాని నూడిచిపెట్టి యుత్సవము నేయు 

"నెవడు? కరను తక్క, వచించె సభలు 

ఛే మనంగ లాల్ మోవానఘోము తొల్లి. 

క॥ ఆ లాల్ మోహను డేబది 

వేల సభాస్తారులు నతివేలానంద 

(క్రీ లెగ(జల్ల గ నా లే 

ఖాళి చదివి వినిచె. గంచుకంరముతోడన్. 

102 

108 

104 

105 

106 

107 
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ఉ॥ దితీతు _లెతి మేము భవదీయవిధానమునందు వంగవా 

ర్యతములార ' దిగ్విజయ మౌ మన పూనిక కంచు నుత్తరం 

బకతదేశభక్ష్తు లగు నాం [ధుల నేతలు (వాసి పంపినా 

రతర మవరమ్ము వృాదయాభరణమ్మున మౌక్తి కమ్ముగా. 108 

శా॥ గంగాస్నాతరవీం (దగితవిలసణ్గానామృతో ేతదీ 

శాంగీభథూతనిబద్దకంకణులు నింకన్ వచ్చినారల్ (ప్రజల్ 
తుంగం బయ్యె సదస్యసంఖ్య పదివేలుం బెచ్చు, నేనాటి గో 

పిన్ గై సేయద యంత, యా సభయుంబొల్నెన్ వీటికిన్ వెల్పలన్ 

-గి॥  చదువగా 'శ్యామసుందరచ | కవదర్తి' 

సం కుతాం ధసంగతి నథనభయు నూగి 

పోయి కనుబొమ 'అెగిరించె మాయు! | వభు 

త నెదుర తెనుగుమీశి నంతట న టంచు 110 

గీ! మంతపూతముగా వోమ మాచరింత 

మాంగ్ల డేళ్యాంశుక ములతో ననియు నొకడు 

మం[తయుత మైన నందవో! మన సురలకు 

వారు నవి కట్టరా దనె సూరి యొకడు 111 

_ఉక వేని నొనంగ డగ్ని మన వేల్చులకున్ దినువాని6 దక్కా “స్వా 

వో'నినదాన |వేల్చినను నన్యబుధుం డనె వహ్నియిష్ట మే 

మేనియు. శేసికోని మన మీ నవచేలము లొప్ప-జిప్ప "నా 

వో'నినదానం దీరె నని యందజి నిర్ణయ మయ్యెన య్యొడన్ .112 

Au పట్ల ణబపహిర్డ §లత్ (బిటన్ పటపటలద 

వానమవోర్చి స్వగృవామంటుకొనిన యటులె 

కల్కాటాలోని [వత్యాంగ్లు డుల్కి పడెను 

కాల దింతన మన కొంప కర్ణ ననెను, 118 
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ఉ॥ ఒకెడ సాగుచుండె సభ యొోక్తె డ యీ శిఖి రేగుచుండగా 

నక డ కేగుదెంచె మును పనొని నటు కువిందబ్బ ౦దముల్ 
Uy "ల లు 

రొక్ల_ములువ్ గహించెం బలురూపుల నేలలు నేయ మగ్గముల్ 

"వెక్కువ సేయ కొ ల్విడగ, లేచెను మోహనఘోషు భాపి మె 

శా॥ ఛాయామా।తులుగా( దలంచి భరత జ్యామండలీమ ర్వులన్ 

జేయంబూనె మనస్సు దొర్లిన యటుల్ చేతల్ (పభుత్వంబు ఈ" 

న్యాయా న్యాయవి చకణత్వరహీతం బె, సాక్య మీ వంగమున్ 

బాయల్ సేయు్చు, యూరుకొందురె [పజల్ పాదద్వయిన్ 

సింవాముల్! 116: 

గః మూడు వేళల ముచ్చోట మూడు సభలు 

వత్సరమునుండి విభజన వ ద్దటంచు 

నీ విదేశవ్యస్త్రదవాన మెన్నవదియొ 

యిప్పటికి బుద్ది రా దయ్యె నేలుబడికి, 116 

మ॥ అతివాదుల్ మితవాదు లందజుము నే డై కట్టుగా నర్వసం 

తతి “పిన్ టూ యొలిఫెంటు” నాంగ్ల ధరణీద త్తిమ్ము 'నెద్దానినిన్ 

వ్యతి రేకింతము ముట్టుకోక యొక వల్వన్ గూర్చియే యేల? భా 

రతవనస్తు[కయదీత( బట్టి (వజలారా! "గెలు లాస్మాక ముల్ . 117 

కః ఈ పుటన్ జనిపోయిన 

శేపటికిన్ రెండు, వలదు |ఖెటిపౌవధముల్ 

చేపడనీ చానమ్ముగ( 

బావపడగ |బిటిషునగ యపారార్హంబున్. 118 

ద్వి॥ కత్తుల వలయముల్ కార్యాలయములు 

తొత్తుల మై | వభుత్వోద్యోగ మంచు. 

జొరబడినన్నాళ్లు పొరపడినాము 

'వెఅవదు, మన మాట వినదు నేలుబడి 110 
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త్ చిలుకా! పలుకవె యనగా. 

బలికినటులు నిదియు దిని జాబున్ బలుకున్ 

గలికితనముతో( దెగ (చెం 

పులు మన మొనరించుకొనిన మూడు నెకండ్లన్ * 120 

Ar ఇంతటి మహోద్యమమ్మున కేము కాము 
(వజలె సంచాలకులు (పాచ్యవంగజనము 

బవుజనము నడచిన చోట6 చాట పడును 

మెచ్చి చనని నేతకు ముండ్లు |గుచ్చుకొనును. 121 

మః అని “లాలోవానఘోము' పల్కిన దుపన్యాసంపు సారాంశ మై 
జన మౌనౌ నని సందడించినది, [వస్తావించి ఇశ్రిమోషుధో 
రణి మా [పక్కనె బాల యోర్తు (బీటను | దవ్యమ్ముగా మందుదా 

గనుపొ మన్నది తల్లి వేడినను, పల్కాడెన్ నునేంచుం డిటు 

+ఉః పుట్టినరోజుపండు గని ముద్దు కొసనం ెను తెచ్చి గ్లానుగో 
పట్టణమందు. గుట్టిన యుపానవాయుగ్మము మత్సఖుండు, తా 

ర ట్లొనరించి నా మనుమరా లది ముట్టిన నొట్టు దానినిన్ 
బొట్రియ యేడు నేండ్లు మొనమొన్ననె నిండిన వంచు వాకొనెన్ 

క్ర॥ జెరా యన్నది (వజ, సాం 

పారె ధ్వని తదు క్తి మురజ మరియును వాంనల్ 
సారించిన గయి లటు వం 

చారించిన యశము లొప్పు, సజ్జనులారా ! 124 

& సజ్జనులార యన్నపుడు శౌర్యము లో టని యెంచరాద, అ 
నృజ్ఞవధాని పూనిక యమానను వెన్నెలగా, జలంధరాల్ 

విజ్లిననాడు నెండగ భళీ | యనిపించె, |బభుత్వ మేసినన్ 
లొజ్జును గాదు తేజు, బదులుం [బవారింపము, నజ్ఞనత్వముల్. 1 25 

ఆ॥కవెః ఎంతఘోరమునకు నేల డి యొడిగశు 

దేళవిభజనమ్ము బానబ 

సేయవచ్చుగాక చేయ నే? యేక 
భాషమండలముల భా ములుగ. 1286 
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శా॥ మైందవనంఘ మొక్కటియె వాక్కులుగోరు ,వంగమంచే యా 
సందడి పొచ్చు, ముసి మ ల సంఖ్యయు నందు "వేచ్చు, దీనితో. 

బొందు కుదుర్చుకొంచు నది పోరును, రాష్ట రెండు చేసి క్ష 
నన్ దత మెన తున్కకు మనం బిడి చాని = _ర్త మద్యుతికా, 

-మ॥ అని, వె వారును వీ తలం వెటులొ య క్పేగాక నాన్ దూగి కి 

ర్హనువై (సాయి రవాన్యయోాజనములన్ సాగిం సాగించి చీ 
ల్చెను వంగమ్మును శెండుగా(, దుఅకలన్ కేవ నా నంచు గు 
లెను, కేలున్ (బజలార'దీనికులు కున్ గిలుూన్ మాసమ్ముల౯. 

గః; తూర్పుబెంగాలునందునం దుఅకలందు 

విజ్ఞా లైన కొందలు నేడు బిక్కుబిక్కూ 

మనుటయు. చెలియుచున్నది, మానవుండు 

సంఘజీవి, మతము లేదు సౌవ్చాదమున,. 129 

ఎగే॥ వంగ మను పంచం జేసి ద్విభాగము నొక 
తడిక బెట్టు కర్టను పోడతనము నెంచి 
మురియు జన మెరియు నిక |బభుత్వమ.నకు6 
(బజకు నడి గోడ గు చై(సొయి యనుచు. 180 

క్క చజపకుమా! చెడెద వనెడి 

వరాల నీతి కపురాణపరిద్భ ళ్యోదా 

వారణము వంగముభంగి 

కరణము, (పజయొరిమ చెఅగ కధికము 'మెఅి నెన్ 181 

శా॥ లూతాతంతు వక్ళత్య మీ పనిగ నాంగ్లోయిం యన్వ|త్రికల్ 
చై_తమ్ముం (దికటించె, మమ్ముల జ్యలజ్ఞ్వాలా ౦ -జేసికో 

కో! తీరైన (ప్రభుత్వమా! యనుచు నెన్నో ట్టి రర్జీల్ ఫజల్ 
'నేతల్ , దానికి. జీమకట్టినదియంతేన్ గాద ౦ తై ననున్ 182 

ఆక్ 1 (వాతలు లేతలు, (మోతలు 

చేతలు నిర్దిష్ట కార్య జేతలు, లాలా 

జీతిలకాదుల బోధ మి 

చే తగు నని తోచె నాకు నీ యెల్ల రకున్. 188 



416 వందేమాతరం 

ఉ॥ హింసకు. బూనుకోక మనకెంత సమర్ధత యున్న దంతయున్ 
మాంసల మౌచు నేలెడిసమాజపుటాటలు కట్టునట్టు లు 

_త్తంసితసిద్ది యౌత! మన చారి, జరూ రని లండనందునున్ 
శంసనకారి యౌత! హితనంతతి యంతయు. దొంటిపోలికన్ . 18 

కథ సింధీకిం బంజానీ 

కాం ధునకున్ (దవిడునకు మవోరాష్ట్రునకున్ 

సంధించు వంగ మంజలి 

నంధకు( దో డైన యెల్ల జాతికి నెపుడున్. 186- 

క॥ సరివెమై బెనర్జీ యో 

వరుసం బలికి, బిపినచం|దపాలుడు లేచెన్ 

వఖలించె నుపన్యాసము 

సరస్వతికి. చెలిసె తనదు శక్తియ చెంతో. 186 

గీ! గుండె పగిలి వంగజనని కుములుచున్న 
తరుణ మిది, స్వస్థనుంబొనర్చుదాక( (బజకు 

|వీడ్యే తక్క విలసించు |కిడ లేదు 

' తణ మనగ లేదు, మధురభతణము లేదు 18 

క॥ పౌరుషము మొలిచి యెదుగుట 

కి రీతీయ యాలవాల మిం"ెన్ ఫీతిన్ 

గూరక దేశవిప త్తిని 

శారణశపథమున నడుముకట్టుండు (పజల్ | 188 

A, నడుము నవరించుకొనుచు విన్న దపుడు సథ 
వందనము చేసి మాతకు వంద కొత్తు 

'లెదుర విజువుం డని, ధ్వనించె సథ యటణిచెయి 

రాయు వేళ వందేమాతర మ్మటంచు 189 

గీ॥ _విప్పుకనుల లోతున నుండ నిప్పుగనులు 

విపిన బా బుపన్యాసంబు వినిచె (వజకు 

కదనకరణసమబలసం | గథితులార | 

వీత పవారణరణవిశ్వవిదితులార | 140 
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క॥ పలుబడిబడులలోనికి 

బాలుర బంపమియ గాక వంపేడువారిన్ 

గెలూని బతిమిలాడుచు 

మీ లీలన్ కేయం జేయు మిమ్ము పొగడదన్. 14¥ 

మ॥ త జాతీయకలాలయమ్ములు భవత్సం తాననమ్ముర్ద ముల్ 

ఆ. బాళ్చాత్యవిభుత్వమున్ గొలువ నౌ నీచత్వముల్ చాణికిన్ 

'అగుడమ్ముల్ గొని కొట్టు రకకభటు ల్లక్షింప కా లేజిమం 

డెగమున్ఛా|త్రుని (త్రొక్కనీయని (పజా!నీశీలముల్ కీలముల్. 142 

ఉ॥ ము డుకొన్న దో! పయిని మూరిన యేలృడివేటకుక్కకున్ 

బు చెప్పుచున్, (బ్రిటనుపుట్లము అమ్మనువద్దయా! కొన్ 

వ ని యార్చుచున్, విపణి బంకిముగీతము పాడ, వీడువీ 

డ ర! యన్న నిన్ను పొగడ న్నుడుగుల్ బడుగుల్ గదే! |వజా! 

ఇా॥ 'వందే మాతరిమన్న తల్లికి నమోవాకమ్ము లర్చించుశే! 

యిం బెవ్వారికి వోని నిందయును లేడే! జాంబు వేయంగ నీ 

[కందే పి ల్పనవచ్చునా! యిది నెలక్ కర్శమ్ములన్ |గుచ్చునా! 

కందోయిన్ సెగ దెచ్చునా! (పభుతశే గణ్యమ్ము లీభావనల్ .14 

ఉ। కొందలు మిత్రు భిందు నను కూడ దటన్నను ఇెప్పనెంచితిన్ 

వందలు వోలె. [బాణములు వాయరు వంగజనమ్ము లేటు శే 

టున్ దగ నేయువా రొకపుడున్ 'బికెటింగు'న( నాత్మరతకై 

కొందటు మిత్రు లిందు నను కూడ దటన్నను( చెప్ప 'నెంచిలిన్ = 

చః పొగలు ధరితి లేక ఘనమున్ భునమండల మౌన! యీ గలిన్ 

భె గులుట తెచ్చి వెటదొ (పభుత్వము వంగమువంగ 'మొక్కు-ళ 

పక్రిగ నొక యుక్తిగా నొరుల ఇన్నడు లొంగ నటంచు గర్జిత౮ 

జెగయ ధ్వనించు నే! యవుర!యిక్కము తెచ్చెను మేలుచొక గ్రాముస్ 

27) 



ఇా॥ వందే మాతర మంచు బ|తికయు నుద్భాసించు గీతంబె కా 

"దె.దున్ భారతమందు, భావబల మొంజే భావలే మెండు, నం 

దందున్ (గంథము "వా మేతధధిధళ (దష్షవ్య, మేకమ్ము చే 

"సెన్ చేళమ్మును గేయ, మెంతు నక్ళళ | క్రీచం[దుగా 'బంకిము'న్ . 

ఉ॥ వ్య క్రిలిము క్తి కౌచుం దనయంతట( దాం గనుపట్టు నాత్మయున్" 
వ్య_క్షయు నయ్యె (దోవ తనయంతనె జాతిలిముక్తి కీ ధరన్ 
సూ కులు రెండ దేళశ్యమ.లనొప్పుట) యన్యము లొప్పకుండుటల్ 
సక్తము కాద యిందు గురునంగతి, 'దేశమునొజ్డ దేశమే 148 

మ॥ తను తా రకణచేసికొంట మనుజత్వం, బిద్ది దేవుండు నే 

ర్పినడే, యై స్వదేశపాలనము, వే జెవ్యండునున్ దిలినుం 

డి ననుం వాపగం జాల డంచు. |బ్రజ! కంరేకాలవహూూంకారగం 

జనగర్హ న్నినదింపవే' |వభుతరం|[ధా లన్ని బంధింవవే! 149 

క॥ ఒక 'భేరీధ్వన మగుచుం 

(బకటింపంబడి యె లోక మాన్యునిచేం "బై 

ద్దకొలు వున న్నా జన్మా 

ధికారము స్వరాజ్య మనుచు తిలకబుధునిచే. 150 

గీ4  బభాలగంగాధరుండు శివాజి యొకు 

వాని మాటుగ నిను మేజవణిని సత్క 

రింతు మన్నట్ట (పజను వారించె( దిలకు 

మరొక డైన చంకలుకొట్టి మరగకున్నె! 151 

ఉ॥ నే నను శబ్ద మెప్పుడు ధ్వనించును గర్వమునన్? న్వచేళ్యనం 

వ్యానము లాల్చి నై గలిగి, యట్టిదె పింజలుపోసి దోవతిన్ 
జానుగ6 గట్టి వూణకృత కారనధిక్కృతి చేసినవ్పుడే 
మానక నీతిబోద్ద యయి మత్తుపదార్థము రోసినవ్వు డే. 159 

క్ర అని మరియు నొడిఐ బిపినుడు 

కనపడినప్పుడె ధ్వనించు కరళాళమ్ముల్ 

భణితి విని చెప్పవలెనా! 

ధ్యనించె కంరములును ెగబడితి మ టంచున్ 1538 
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ఆ॥ వః (పజల యుత్సుకతకు. బట్ట పగ్గాలు లే 

వతడు లేచె మాటలాడ నొకడు 

చేర నశ్వినీకుమారదత్తుడు, "పేరు 
కన్న వాని తీరు క[మతరము. 154 

ఆ॥ వె॥ యువకులార! కొడిమిగవకులారా! యెల్ల 

"వెద్దలార! పరువుముద్దలార! 

రూన్ఫ్సిలక్మీసు గుణసా రాగమముశాఖ 

లార! యువతిరేఖలార! వినుడు! 166 

శా॥ కొంపల్తీనెడి నాలిముచ్చులు వలెన్ కొల్ల్తాడెపో! భారతీ 

యంపుంభాగ్యము నాంగ్లచేలములు, మీరయ్యా! కొనన్ రా దటం 

చింపౌ వల్కులతో. |బచారముల సాగింపన్ దుకాణమ్ములన్ 

గుంపుల్ యోవలు వారలన్ జెనకునేః (కూరాం గ్రరాట్టండముల్ , 

శ॥ అఆ తరుణీవరి “వందే 

మాతర” మను గీతి వినుచు మణిగమణిగ వ 

సాితతము మూయబడె, నొక 
ఘాతకులున్ దక్క [బజ నుఖంవడె( జెవులన్ - 157 

జాల కంచున్ గొట్టినకొద్ది యద్ది నినదో[గం బౌను, ఫుల్ల మూ 

యించన్ జాలరు నోరు. గిల్లరులు నై యీ యలవ్షితుల [వజన్ 
[ చెంచన్ వచ్చు శిరమ్ము. నయ్యదియు “వందేమాతర”. ంచుం గో 
వించున్ గానము ర_క్తధార లొడియన్ వీర్యస్ఫిరాధా న్ 168 

శ ఎవరనుకొన్నదొ! యేలుఐబ 

డి వంగజనము న్నిజాత్మ, డిల్ల వడవలెన్ 
గవిసిన నిది, ము న్నెన్నడు 
చవిచూడద తాను దీని చలమున్ బలమున్. 159 

ఖీ కార్తవీర్యార్డును కథ నీ కర్టనునకు. 
"జెప్ప నాతని సభ్యుల కొప్ప దయ్యం 

జెప్ప దీ నభయును (కియాశీల మగుచు. 

జిటికె వేసి భవిష్య మే చెప్పు ననుచు. 160 
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ఉ॥ తం[డియె కా దతండు పరచాన్యపు విద్య వరింపంజేయువా 

డెం[డయొ, హీను జౌనుకదవే! యటులుం బరియింవ నూనుడున్ 

గుండని వాని మోము విషకుండము కోర్టున "కెవ్వ డేగినన్ 

జం[డలు మొల్వగావలె! విళాంపతికార్యగృవామ్ము లన్నిటన్ 161 

మ! నను నిర్వాసితుం జేయనీ' ఖయిదులోనంబెట్టనీ! కొట్టనీ! 
తనువుం [బాణము కూడియున్న వటికున్ దర్చించి యీ పాలన 
మ్మును కట్టింతును కట్టుకంబమున "కేన్లుం బోలె మీచేతనే 

రణవత్కార్యనిమగ్ను లార' (పజలారా! నిల్వుడీ! తోడుగా. 169 

ద్విః ఆ రీతి మాటాడెన య్యశ్వినీకు 

మారదత్తు, సదస్సు మసరున నౌడు 
గఆఅచఛచి వాప్వో।; యని కదలించి బుజము 

శిరమె త్తి కన్ను౯6 జిమ్మె "తేజస్సు. 168 

An లోన ధీరుడు వైకి విలోలనయను 
డై సుశేందు డెగాదిగ నరనె దత్తు 
నితడు నభవై వె చూచె సింహేవణుండు 

““విపినఘోషుి" “లచ్చా యన్న వీక్షం బఅవ, 164 

గీ! సరగునన్ శ్యామనుందరచ కవర్ 
లేచి నభ దేణిపారగం జూచి పలికె 

నక లభారత మార్గ దర్శక దృఢ ప 

తిజ్ఞాలార! సబాస్తారవిజ్ఞులార। 165 

ఉ॥ ధీరుడు నీ సుశేం[దుడు, సుధీపరముండు రవీం[దనాథరా 
కూరుకవీందు9డున్ గడమకోవిదు లెందణొొ యింతచెల్యుగా( 
దీరిన 'యొన్నికొల్వులం గథించిరొ! చెప్పగ లేము, లేదు ము 

య్యేరున కీ ఘనుల్న్ పలుకు నింతటి పాచ్చినధాటి నేటికిన్. 166 

శ॥ మన మేగలినె సారిం 

చిన దేష్యూఖండ మీత చేన్ దున్నుచు( చా 
దన నాగలివై వలి వలె 

బనితం నీ స్టితియు వీరి వాక్ళలితం బై 167 
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ఇా అంతే కా దితరవివంచము ని బె బ్లానో య టంచున్ బలే 
వింతన్ బోలిక( జూచుచున్నది, యశాభిపాయ మీ యుద్యమ 
కాళంతిన్ జాటుచునున్న చెల్ల జన మాకర్శింపగాం బతి) కా 
నంతానంబు దినంబు నెన్నొ మహి భాషల్ వాని యన్నింటిలో, 

మః ఇది భంగం బొక వంగభూమి కనరా, దీచుట్టు సందిమ్ము స 
మ్ముదమో దుఃఖమొ భారతమ్మునకు సర్వుల్ తేల్చుకో నౌ పరీ 
త, దగన్ జేవయొ జావయో పిజసమై క్యం బై శ్వరం జౌ పరీ 
మ, దృఢం బంగమొ తత్ ప0సంగ మొ దిదృతాఘట్టము న్నేటిదే. 

మః అటులై. కేం డయినట్టి వంగ మొకచానంచాకనే శాక యె 
ప్పటికిన్ చేశ్వపువ_స్టలంకృతులె యొప్పన్ దేవామున్ గేహమున్ 
ఘటియింపంగద శే! నినర్గవరమున్ గా, విద్య జాతీయ మై 
చెటిలింపన్ గదశే! ప్రభుత్వపు శిలాపీరంబు నౌ చాకిరిన్, 170 

చ! అపుడు బజారు దేళ్యములె యమ్మగ., దల్పులుమూయగా. విభు 

త్వపుబడి, కెందు నుండదుకదా! పికెటింగుళిమంబు కార్యధా 

మపునెదుటన్ వినా, యది సమర్థముగా€ బచరింపవచ్చు, న 
శై పృతిఘటింపవచ్చు నవలీలగ నన్నియు శాసనమ్ములన్. 171 

శ॥ ఇది మీకు. "జెప్పవలసిన 

యది మీ నాయకులు, వార ల్మగణులుగ మీ 

"రెధ ల్డ్డి పోరవలసిన 

యది, మెందలు ఖై దుసేయు నాంగ్ల వి భుత యున్ ? 172 

గీ అక్వినీబాబుచెప్పినయట్లు |వథుత 
౧ 

మదకరిణి తానె కట్టుకంబమున వచ్చు 

నింత యగుచు, ళ(స్త్రము లేద యం కాని 

(పబలయుద్దము విజయ సమృ ద్ద మిదియ. 178 

శీ  [వభుత నావ, |పజాసము[ద మురకున్న 
వటకు నాడిన దాటయు. బాడ్తినదియు. 

బాటగా( జనుచుండు., 'జెప్పవలెనేల? 

దీని కల్లోలహతి నది దీనపడచదె! 174 
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మః అని యీ సృష్టిరవాస్యమున్ వినిచినారా! వాలగంగాధరా 

(గణి వోలెన్ భరతావనీసక లది గ్భాగ | వజాపాళికిన్ 

ఘనశేతల్ (వజలారః యప్పుడె వజెన్ గా యర్ద రాజ్యమ్ము చే 

తను, త కర్ణము చేవడున్ , సగము పత్రం బెట్లు చె ల్లింవగున్ 1/5 

శా॥ ఏపప్యాయగ్నియు యూరపగ్నియని యు న్నే భేదముల్ 1! మొన్ననే 

రష్యావై విజయమ్ము గొన్నది జపాన్, (క్రాంతిన్ మతిన్గీ ర్తి వై 

దుష్యంబందున( దిసిపోముకదః, శస్త్ర 9ల్ కామొ పో రేలు, మా 

నుష్యం బైన |ప్రతి|క్రియన్ విడి విపన్నుల్ మిన్న కేయుందుశే!176 

ఉ॥ భారతమందునన్ మనది భాగ మటంచు,స్వరాజ్యనివ్ల మౌ 

పోరున ని_త్తటిన్ మనము పొందిన కీడును పాచికోగ నౌ 

పోరును భాగమంచు( దలపోసి కడంగద ము క్రరీతి వా 

లారుణభాంగవంగజనమా! విజయమ్ము రయము్ము రాకడన్ , 177 

కో అని శ్యామసుందరుం డన 

జన ముత్చావామును చెలువు శబ్దము లెల్లన్. 

వినియోగించికొనెన్, వా 

కొని రా వరవడిని వాచకులు తక్కురునున్. 178 

మ॥ తన రాజాలనకైై తనుస్థితి సభాధ్యతుండుగా నెట్టి?” వ 

చ్చెను కుర్చీవయి మోయగాబడి దమ్మశ్రీ మోను 'నానందమో 

వానబో” సంతమునన్ వచించెం |బజలారా!' వింతు శెండేనుడుల్ 

తను పాలించెడివాడ నన్న 'నెవనిన్ ధర్మచ్యుకున్ మెత్తుమే : 1719 

మ॥ మృదువాగ్వఖరినొక్కమారుతుదిగా 'మింటోిను “మాశ్లే'దొరన్ 
గదలింపకా దగు వంగ మేక మొనరింపన్, వారు కాదన్న నె 

య్యది కాం[ ౫ స్వచియించు కృత్య మది, 'దావాంబున్ 

జలం భోజ. దో 

చు. దదీయం బగు తీర్చు | దోవాము నటంచున్ , పల్కెన శ్లైమరిన్ 
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కః జనములు వందేమాతర 

మను నెలుగున లేచి కాళి కాలయమున వ 
చ్చి నుతించి దేవికడ కం 
కణధ్భతి( |బతిన గొని రై కకంర్యముగ నిటుల్. 181 

శా॥ మాతా' యాంగ్లధరి[తివ స్తువుల నంబంధమ్మునన్ బోము రం 
డౌ తున్మల్ మన వంగభూమి వొక ళూనందాక, నాంగ్లేయ వీ 
ధీతామమ్మున( గాము, సర్వక్ళతమ.ల్ దిర్పంగ నస్మజ్దినుల్ 
శ్వతాస్యాభినరత్వ మొందము, దను(శ్రీభంజనా_గేమతా! 182 

ఆ॥ వె॥ అదియ వంగళపథ్క మా సంజ మరియొక 
పరమగోప్పి జరిగె. బురమునందు 
సు పసిద్దు 'లెందటో (పసంగించిరి 
తొంటివారు. దొవరుకంటి వారు. “188 

ఆ॥ వె; ఆ సదమ్ము ముగియ నద్దమగే యయ్య. 

బొడిచె. జు్యూ-క కొంతవడికి, నంత 

మాతం దొలగునెట్టు? మడ్డిచీకటి, కాని 
తూర్పు తెలివికొలది. దొలగుచుండె 184 

ళ॥ నిన్న సభ జరుగుచున్నపు 

డున్నది పాళ్చాత్యముఖ మహో! చూడనలెన్ 
(కొన్నె|తు చల్లుకొనినటు 

ల న్నలువున్ జూచి తూరు పప్పటి కాగన్. 185 

ఉ॥ ఇప్పుడు వారతీర్చెను ముడింగినపువ్వుల నెల్ల మెల్ల 
విప్పుచు, వేనియందు విడి వె_ల్రియొ వాని విడిన్ దన చున్ 

జప్పుడు కాళికాలయమునన్ ఘనఘంట నెసంగె, త లే 

చెప్పుడు, లేదు నంత తడవేనియు నే నవరా[తమం నన్. 186 

క॥ సాయము పాళ్ళాత్యరుచికి 
సాయము, |పాచ్యపు(బసకు పసందు [పభాతం 

బే యని శీతము సేల్వన్ 
(దోయుచు ననె. బొరుగువానితో నొక బుధుడున్. 187 

ఖే 
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కః మొత్తము నెటులం గనిననున్ 
(గొ_త్రదనము దోవ దందు, కోర్కొనిచూవ 
య్యుత్తున నొకట నిలచి దరి 
వాత్తుకొనుచు నుండ దోచు నందలి మార్పుల్. 

ఆ॥ వె! చుక్క పొడిచి కోడి 'కొకొొరొకో" యన్న 
యదనునుండి ధామనిధి పొడిచెడు 
వణికు( [బతిని మేషవర్డ్మన చేసిన 

కలము గళము ధన్య కౌన్తుభములు. 

Al "చెద్దయుంబొభడ్డు నగ్ని కర్పొంచిన తన 

"తేజమున్ దీసికొని యుప దీధితి యుద 

యించె( దూర్పున నాశామహీజమందు 

బండినొక వెద్దయాపిలుపం డనంగ 

మః ఉదయించెన్ దినరత్న బింబము తాంతో ద్వేజితో ద్వేలద 
ర్పదురా వారనినాదనిర్ష ళితదిక్స క 9వస్సారఘూ 

ర్థృదుదన్వత్సమవంగభంగక్ళతి జ్వామనిర్యత్స9జా 

వందేమాతరం 

186 

189 

190 

వాదయార్చిఃపీ తివింబ మై, స యపున్ గృత్యమ్ములారంభమై. 

మః ఉదితుం డర్యము డయ్యెం బాక్ళిఖరిచై నుచ్చంఖలాచారపా 
రదధా రాతితరాంప)సారబలసా రాఖీలని(స్త్ర్రింళసం 

పదు'చారక క చావతారకరవన్మం దేవా దేవాచ్చిధా 
స్యదనీళాస  సవాస ఏ) ధారుణకృతోపాం తాఖి లాస్టాను తై, 192 

శకః పాచీమాతకు “వందే” 

వాచనమ్లుం బలికి రథమువెని క 9మవ్య్యా 

కోచమ్ములుగ? దీళ్లత 

4 లౌచు వెడలె దరణి వళ్చిమాభిముఖుం డై. 

ఆః వెః తోయజాప్తు బండ్లి తూరుప్తుపల్లమ్ము 
నుండి మిజు కెక్కె. నుద్దతముగ 
కూర్చొనిన నియంత కుంటివా డని మన 

శెట్లు తెలియు? రథి వచింపకున్న 

198 

194 



షంగాటల్ ఖండము 495 

-ఉ॥ ఓయి! యనూరుడా! చనగ నున్నది చాల యుడారి, సుంత జా 

ల యరుదెంచినా మరదమందున, నిప్పటి'కేని మించఛియుం 

బోయిన డేది లే, దయిననున్ రుళిపింపర! నీ కళన్ ఫెజేల్ 

(మోయ, వాయాల్ రయాల్ గలుగ పొందికమై, 
రవి పఠ్కె నీ మెయిన్. 196 

-ఉ॥ ఓయి! సికాన్యుడా! యసి మహో |గనిశాతమె నీది, యెననున్ 

గోయగలేదు దైవ మొనగూర్చిన నేటి (పజానమైక్యదా 

ర్ఞాగాయతబంధమున్ , మదసి రాక్షసి కోయు నటంచు నిన్ను నీ 

వే యనుకోవలెన్ (భమసి, "జెన్ రవళిన్ గవి వల్లె_నీ మెయిన్ .196 

మః ఇధి గేయమ్ముగ నా రవీం(ద్రకవితో నేతెంచు వేలున్ జన 

మ్ము దురావారము తార మంట మొరెన్ , మొన్న ంబలెన్ నిన్నయ 

ట్లు దుకాణములు వట్నమంతటను నేడున్ మాయవాలాయ, ఖిఇ 

యది సుగ్రీవుల యాజ్ఞ యంచు [బ తివీధ్యాఘోమణల్ హాచ్చిలన్, 

An కొల్వున రవీందనాథరాగో రుపన్య 

సించుమున్ను త(ధ్రచితమ్ము (పాంచితమ్ము 

బాలి కాగణో దీతమ్ము పాట యిటులు 

విశ్వమునకు. జూపినయది వెలుగుబాట 198 

"గేయం! మేలుకొలుపుము నా దేశమును, మేలుకొల్పుము నా తండ్రీ! 

ఎచట. మనిసి తలయె_త్తి తిరుగునో। 

యెఛట మనను భయ మెబుగదో | 

యెచట తెలివి స్వచ్భంధమో: ౬ 

ఆ స్వేచ్చా న్వర్గ మ్ములోనికి [మేలు ॥ 

జగము విభాగము కాదో యెచటన్ స్వార్ధపుగోడల గదులతో 

నత్యగర్భముననుండి యెచట వాక్సమవాయ మవతరించునో 

అచటికి స్వామీ! ఆచటికి, 

ఆ స్వేచ్భాస్వర్గ మ్ములోనికి ॥మేలు॥ 
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యతనము పరిపూర్ణత కథిముఖ మై 
అలయక బావువు లెచట( జాచునో" 

|పాతనడువడియెడారియినుక బడి పేతుర్వురి యె చటనినుక దో! 
అచటికి స్వామీ! అచటికి, 

ఆ స్వేచ్చాన్వర్గ మ్ములోనికి ॥మేలుఃః 

వి శాలభా వాచరణాభ్యుదయనవీననువథమున పవ్యాదయమున్ _ 
ఎచట నీవు నడపింతువో! అచటికి స్వామీ! అచటికి, 
ఆ న్వేచ్భాన్వర్గమ్ములోనికి 1 మే॥ 190 

మః సభలో |1పార్థన యై రవీందుడు [పజావైతన్యమున్ స్యో క్రిసా 
రభరణ్య మ్మొనరించె నెంతొ, జనులారా! వంగభూమీఖభిదా 

రథన[కోధనులార! జాతి యొరిమన్ |భ్రాజిల్సి (గొచ్చుకా దథా 
[వభుతాగబబ్య్మిను మూతిదంతగరిమన్ వచ్చున్ యథా పూగమున్.. 

A వల్లెజనము పట్టణజన మెల్లి 6 గలిసి 

జాతి, సత మహింసయు సంఘటించి 

నీతి, బహువిధ శార్యమ్ము జాతి, యక 

మమ్ము నెదిరి నిల్భుటయును సుమ్ము! నీతి, 201 

క్ చె "కు6 గొమ్ములు పోలిక 

బ దలు గుబురుగొనగ బహు |శేయములన్ 

౧ “కొనవలయు. బల్లయ 

పీ ల జాతీయములుగ6 (బబలోత్సవముల్, 202: 

చ॥ బుతుబుతు వొక్క వేడుక ఘటించితి బాలురంబెక్కువిద్యలన్ 
జతురులం జేయు నాదు బడి శాంతిని కేతనమందు. రంగునీ 

రుతెఅగునన్ ముదమ్ము నొకరొక్కారివై గుమిగూడి చల్లుళోన్ 
మతులు స్వతం[త్రభావనల మల్సియపందిరు లౌచు నల్లుకోన్. 208: 

చః పడియను నీరు పు స్తకపుపారము, గంగజలమ్ము లోక మి 
చ్చెడు చదు వంచునున్ నభలు చెప్పెడి వంచును సంబరాలు ఛే 
"నెడివి న టంచునున్ చెలిని చిన్నవి పెద్దవి యైన మేళలం 
చుడుగళ పాల్గొనన్ వలయు నూళుల( బౌరులు కల్పుగోలుగా 
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ఆః వః పౌరులార' యిటులు పల్లీ యులును మీరు 

కూడబలుకుకొన గ గొనరు బలము 

వంగమున కె కాదు సాంగభారతజగ 

త్మీపదీప మగును, దిగును | పభుత,. 205 ' 

ఉ। ఎంత నినాదముల్ నలువ నే మగు! వీధుల రాజధానిలో. 

గొంతగ సీమమిల్లులకు. గూర్చిన నవ్టమ.తోడ నే మగున్; 
బంతులు దీర్చి ఛా[తులును మామకనన్ని భపారళాలలన్ * 

గాంతిలసేయ నే మగును! కగ్గదు పీన | బభుత్వ మంతగాః 206 

Au తాను తనవెని జాతి యాధారవడవ 

లయు బరి శమముల నెన్న నెలకొలిపీయు 

లోని పౌరుష మను దీవె నైని “పెట్టి 
యెందు వీధివీధిని 'వెలిగింపవలయు, 207 

ఎః నిర్శాణాత్మక ముద్యమమ్మున వెత న్నిరింతు, మా (తోవనే 

యుర్ముల్ మెర్ములు 'నెన్ని యేని, చెడ యానో: తోవ వాగ్రీనదిన్ 
గూర్మమ్ముల్ మనవి శైతల్,|వభుత వౌకువ్వాడముల్ "పెక్కునే౦ 

డ్రర్మున్, సాగదు సాంఘిక [పగతి, 'ధ్యేయమ్ముల్ మహాలస్యముల్ 

గీ పంఘచై తన్యమున మార్పు నంఘటిల్టి 
విప్టవమున (బవ్మోస్ర్రము విజిత మగును 
ఆయుధికమె శార్యం బని యనుట తప్పు 

(శ్రీ యనగ ్రైడియే యని చెప్పినట్లు. 209" 

al! న్యాయము, నాత్మ గ"రవము,నా సవాజన్ములె యందో అన్నయా 

ప్యాయత, కాళిమాత యన నౌను మదీయము శక్షి,నాకు నే 
నే యగుదున్ నమస్త మను నిర్భరచేతము, శార్యలకణా 
లీయవి, జాతి దించును మహేం[దుని పీఠమునుండి వీనితో. 210 

గీ తూర్పుబెంగాలునకుంబోయి తుటుములుతుటు 

ములుగ (గా మోద్దరణ కార్యముల సహాయ 

వడుడు ముస్లి ముసోదరవర్గ మునకు 

హిందువులు! వారు([బభుతకు నెదురుతిరుగ, 211 



- శ్మీ౭ర వందేమాతరశ. 

Ar సల్పిన దమూల్యసేవ నిస్థాము భరత 

ఖండమునకు శిల్పమునందు గానమందు 

చిత్రకళయందు సాహితి'కే [తమందు 
రంగుబల్బుల బిజిలీ ఆజంగు గాగ 212 

క్ర కాడియు మేడియు నొక మై 

'భాడవనున్ దున్ని పంట వండించినటుల్ర్ 

కూడుచు ప్రాందవ మిస్తాం 

వాడిజతన చేసి పొందు స్వాతం తస్టంబున్. వేలి 

-ఉ॥ పూసిన రంగుతో నెణఖియ పూడునె గోడకు? చానిపూడ్చియే 

"వేసిన రంగు భాసిలును, 'భేదచచయమ్మును బాసి యొండోరుల్ 

చేసిన మైెతి వాసిలును చి తిగ, సంస్కృతి భిన్న మైన సే 
మీ! నమమానవత్యములె యెందును నేని తెగల్ ధర్మితివై 214 

gi భారతజనబలరాళికి 

నీరాజన మిత్తు వాదయనిభృతజ్యొోతీ 
రారాజనముగ, జేళో 

ధారక మగు దిని నమ్మెదన్ |దికశుద్దిన్ . 215 

Ar ఆరి కముగను రాజకీయముగ సాంన్మ 

తికముగన్ [బజ యొక "భాచు( దేజరిలుట 

ర (తికరణళుద్ది, యీ తీరు నొద్ది 

క గల యుద్దియ చేతనే కార్యసిద్ది. 918 

-గీః దయదయ య టంచు వాదయము తారసిల్లి 

దినజనము నాదుకొనుట దేశభక్తి 

జయ! జయు య టంచు గుంపులో జంతము బల 

నాదుకొనుట భారతి గుండె జాదుకొనుట, 217 

“An పాదకటక రముళంరళద్ధ్వనిత భార 

"తేందిరయ, వాచాలమందిరయు. గాదు 

(వజను దేర్చుగ, కావ్యజీవమ్ము మషిర 

సమ్ము కాదు మనీషి రసమ్ము కాని. 218 



బెంగాల్ ఖండము 486 - 

గీ గో(త మున్నదియే కాని కులము లేదు 

పాత ము మనస్సు సతము సౌ(భ్రాత్రమునకు 

నా మతం బన్నిమతముల నామతించు 

నని తలచువారికి జయమ్ము వా స్తగతము 219 

చః ధనము బుణ మైనం గెడి విధమ్మునం గాక సుఖమ్ము కష్టమున్ 

జనములు పంచుకోవలయు, సావు లిడన్ దగు. గాని యప్పు వ 

డ్జీని ధనరూపమందున గడింపక యాదరణమ్ము రూవ మై 

కొనవలె, నిట్లు నై గెలుచుకొన్నది పో! భువి యెన్నడో దివిన్. 

గ! తన కగెరవకరముగా. దలచినపుడు 

భారతం 'బెదురించును |వభుత నని వ 

ఛించె రామమోవానరాయ లెవుడొ మామ 

కినగురువు, నేటికి. దులకించె దినము. 991. 

Au పాటు రా నిది యిది యని స్పర్శ చెలిసి 

(గుడ్డి బలె దాని తప్పించుకొనుకు కాదు 

కనుదెఅుచి చిటరాచరికంపుజెడద 

వేరుతో. బెల్లగించు తెల్పి మనవలయు. 222. 

క్ యూరపులో జాతీయత 

వేటు శరీ రాత్మకమ.గ భేదము లే దై 

పాణింప డొక్క డొక్కని 
కె. రక్తము భృతుడు తక్క నతిభిద లిం దై. 228 

మః స్వజనం వాడిన మాట రాచరిక పుంజట్ల మ్ముకన్నన్ గరం 

బు జగా యంచు. దలంచి, యొండురుల వ (భోరాని విశ్వాన మై 

(పజ చాన్యమ్మును పాచుంగాని యిటనే వచ్చెన్ దగా,యంతలో 

గజమంతల్ (తుటి(విచ్చికంత లగుచున్ గారాని యా వేళముల్ , 



480 వందేమాతర 6 

ఇ ఆవేశం బొక వహ్ని, భావముల నావోరించి భస్నీకృతిన్ 
గావింపన్ నృజనాత్మకపతిభ దక్కన్ జాలునే! వండితుం 
డో; వానోపిక, వాని కల్లి తనమున్, దూరేకతోందెల్వి, త 
[తావి శాంతకతుల్ , కడింది యుపయుక్తంబుం బొనర్భున్ 

- సెగన్, 225 

చ్విః ఆవేశ మను గ జ్జ మధిరోవాణీయ 

మ వేళ ? కళ్ళము హేతు నౌ వేళ. 226 

కక అవేశము సంఘ శే 
'యోవిధిమై మలచుకొనగ నొప్పిన శెలివిన్ 
"జేవను వెంచుకొనమ, యౌ 
రా! వింతలు నింత లౌనె! యాలన్యంబుల్, 997 

కః రేకులు పూవులలో వలె 

నాకులలో నీనెలు వలె, నలరవలె సమా 

జాకు ంరితకుభగుణమ.లు 

(పాకవలె దిగంతమ.లకు భారతయశముల్ 228 

_ఉ॥ ఛాయలు శెట్లవిన్ మొగిలుచాయలు పారము జెప్పు నాదు వి 

ద్యాయతనమ్మె వేలు. (ప్రభుతాచ్చిదుపాయమె కాక జీవనో 
పాయము వృ త్రినేర్పవలె వల్లె! యనంగనె కాదు బళ్ళు జా 
తీయము లాంగ్లపారవనతికా విడి వచ్చిన ఛాత్రపాళికిన్. 229 

క్ో॥ అంతగం వేసి నినాదము 

నింతగ( బలికెద వటందు రేమొ, (పథుతకె_ 

యంతియ యెప్పుడు, _పజశై 

యింతియ, మనలోనిమాట లిక్లే వలయున్ 280 

శ॥ కరువలిమృదు వై కదలెడు 
సరసీజవనమ్మువోని సదమున జన మా 

కర మై యామోదమునకు 
వలెన్ సభతుది రవీం[దభారతి మరియున్ 281 



ఇలింగాల్ ఖండము 481 

శేశ భారతము తనయంతంచా వలయు నాాధు 

నికము గాగ నన్నింట, బూర్జిమసితాంశు 

వింబమటు వలుగవలయి, విజ్ఞ్ల మయ్యు 

సాయవడద యెందునను పాశ్చాత్యజగ తి, 282 

శక వచ్చెనుగాక ! దై వపిధి వారడి యొ యది పాలకముగా 

బిచ్చము "పెట్టవే ! యనుచు వేడదు [పాచి |వ్రకీచి నెందునున్ 
గచ్చర మెంతయో కరడుగట్టిన స్వార్ధము, చాని కగ్గ మై 
యిచ్చున చేది? కైళొనున చేది? యగారవ మొండు తక్కగన్.* 

శా 'సీలీ” చెప్పెను దీని, “మిల్లు” [వ్రవచించెన్ దీని నంచున్ వృథా 
కాల చేపము పార్యపు_స్తపరనన్ గావింపనేలా? బల 

(శ్రీలారా ! (వజలార' భారతధర్మి తీగ 9 ంథ మధ్యత మై 

గా9లన్, దీని పరింపరేల ? యెడదన్ చాటింవరేలా? సెగన్ 284 

మః ఇరు వర్గములు పార్ల మెంటున, 'నెదేని గాల్చినన్ వాదనన్ 

కరముల్ రెండవి లండనందు. బిజ వై_కాంచెన్ జయం బయ్యడే 

భరత జూప భుగోష్టిలోన( బీ భుతాపకమ్ము తోడేలు, సొం 

పటి వోటింగున వాక్కు లేనిది వజాపకమ్ము కుందేలునున్ 2కిర 

చ॥ అనువమ వాగ్ని నాంగ్రమున6, (బాంచితతర ము తెల్సి నాది యం 

చు నెవడు హక్కు 'వేడినను చొచ్చలుకొట్టును, రాజ్యయం[తమం 

దున వదు లైన భాగమున. దోడుత నీల బిగించి కొట్టు, నాం 

గుని విధ మట్టి దై జయము గొందుమయా ! చెయి చాప 

మెత్తనున్. 886 

-చః ఇటు అయి వేడు నుద్యమము నింకను వెన్నను తీయ జాలు చి 

ల్కు-క యని యంచు మీర లనుకొందురొ!పా లెట నుంజె!మీవిచి 

ల్కుట లెట నుండె'చిల్కుటలు లోగిట నుండగలగోం[ద్రమందునన్ 

ఘటముల నుంజె. వాలు, కొజగాని [పయత్నము లీనడింపుడీ! 



482 వందేమాళరం 

యోజించి దిటవుమై సా 

మాజికముగ స్వార్థరహితమతి( గవియుడి ! య 

8 జుస్వియా కెకాదా | 

రాజసభకుం, గామికా విరాగకథనముక్ ! 

ఒకచోట రవీం[దు డిటుం బ 

లుక చారీం[దుడు గురినె, బలుకుజడి నటు వే 

జొకచోట బెల్ల మిడవె చె 

అకా! యనగ నిడునె' యై ప్రభుత య టంచన్, 

286 

29% 



ఉద్యమ ఖండము 

ఇా॥ వారీం|దుండు యుగాంతరాఖ్య మొక దీవ్యత్ప త్రిక ం బెక్టై నిం 

తేరా! యిప్పటి కర్ట మంచును తనున్ దీవించి పంపంగ్ వి 
చ్యారణ్యుం డరవిందఘోషు కలకనావానమున్ గోరి, మొ 
చాజున్ వ్యాసములం బరించి యువకుల్ తారస్థితిన్ మెచ్చగా 1 

గీ ఒకడు శ్రీవివేకానందునకు ననుజుడు, 

శోధితము వా త్తు “భూ వేం[ద్రనాథదత్తు' 
నొకడు “దేవ[వత' రచించు నుగత, నల 

పత్రికకు వీరు కలరు సంపాదకులుగ, 2 

ఉః అతరమకరంబు భరతాంబపదంబున బంధుజీవకం 

జై తుధ గొన్న సింవామున కౌ కనుపావకుం జి(తలేఖనం 

చ్ తమయం దనాదరము నావావమందు నమాదరంబు వం 

గడితి పౌఢిచి[తిక యుగాంతర వ్మతిక 'పెంచె నెల్ల డన్. 8 

CE అర విందుని వ్యాసపరం 

వర స్వాతం [తంబు (పాణ మె యువనివదం 

గరుచి నెనగు6 బ|తిక, యం 

దురుతర మాకాశరామనో త్రరచయమున్: హీ 

A పర్య వేకు డవినాశభట్టసూరి 

'యేబదియు వేలు (వతుల నమ్మించుచుండె 

దీనిముం చెన్న వారప(తికలు దురు 

వూర్తమున మొదలిడినవేమొ ' యనిపించి. 5 

క 'మానికోలా'లో స్వ 

స్థానము నిష్టటముతోడం దగం బ(తిక కా 

స్థానికి నాయుధగు కి 

దానిని వారీం[దు ఢధూనెం, దా నం దుండెన్. గ్ 

28) 
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క్॥ 

పే 

fu 

తనరు నఖిలపురశాఖల 

'ననుశీలననమితి” యతని, దధిపత్యాజ్ఞ 

న్నెనరు విడి తను విడియు బా 

లన సేయన్ వలయు సభ్యు డను నియమముతో. 

ఆ సమితి [గామసం తే. 
మాస క్తము, వ్యాధిపీడితాళీసేవో 
లానము, నంమఘీభావవి 
mr 

భానుగబోధావనథము, భయనాశదమున్ , 

పమ్మి వేని, భటశతమ్ముునకు( దుపాకి? 

(దెప్పివట్లుకొనుట తప్ప దయ్యె 

సవివె నెవ్వడు సాగ లి ప్పలతోడ 
కొలువంబడును వైళ్లకొలదిదవ్వు 

నెక్కటిబవరాన నెవడు బాకున. (గుమ్మి 

"వెడళొబ్బ"వెట్టించె పెద్దపులిని 
(శ్రీ, వివేళానందళిమ్యవరంపరా 

[పథమవంకక్రి ని వేని | పఖ్య కలదు 

కుడిబుజమ యత డరవిందభోమనకు, 'జ 

తీం|దనాథముఖరీ' మృ గేం[దనాద 
యి 

మెలుగు గలవాడు మెలకువ మెలగువాడు 

'నెదురువాడు కొండాడెడు చదురువాడు. 

ఆ నూరిమణియు చేశాననారోహి 

'దేళశవి దోహిబ్బం దాసువుల్ గోన ని 

ఆాంతఘననియమతన్మవోసమితి 

(కాంతిప| తమున చే (వాల్ చేసినాడు. 

“బాలకృమ్టండు, కంజీలాలు కన 
లం లంచ 

యాలాలు పులినవివోరిదానుండు 

నిందుభూవణుడు, సత్యేందనాథుం, డు 
చే (దభెనర్జి ప రేళశచం[దుండు 

వందేమాతర 
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పీరేం|దచం[దుడు, చారుచం[దుడు, ఖు 
దిరామబోను, నుధీరకుమారు 

డుల్లానకరదత్తుడు, నవినాళుడు, (ప 

పుల్ల చాకీయు, విభూతిభూవణిడు 

చం[దదాసుడు, పామచందు, డళోక 

చం|దనందియును, శై లేంద్రనాథుండు 
నిం|దదానుండు” నిళ్తే సంఖ్య మెండు 

నందు దస్కతుచేసినట్టిర పిండు 

యువకరక్తము విద్య యుప్పొంగం గలిసి 

[దవిణ మెరమ్మద (పాణ మె వెలసి, 10 

ఈక అది యొక రవాన్యనభ య 

యు దాని (పేరకులు సభ్యు లున్న తసంఖ్యన్ 

బొొదలిరి, వాకిట నిరువురు 

మెదలిరి (పభువత లచట మెలగిన చెలియోన్., 11 

శీ; భారతస్వతం|[తత గోరి పోరిన మృత 
వీరులను, ఫాడ్కేను, చా పేకరులను 

చేరుకొని మొద లైన యా తీరుసమితి 

నాధిపత్యము వారీం[ దనోథు డెందె. 12 

గీ నలి. బలుకుచుండె వారీం దనాథఘోషు 
ధృతిగుణనిషధులార ! పారిమదులార ' 

చెజకు6 బిండిన బెల్లము చేయవచ్చు. 

(బఘత' "జెండిన రాజ్యము బడయవచ్చు. 18 

-చ॥ కది యొక సేనగా యువకు లెందతణ్ొ యొచు ఘటించు దీనిక 

'మొదలిడినాము పూన్కి, నలుమూలల దేశమునందు సంఘముల్ 

"పెదవి కదల్చినట్లు కనుపింపని యాయుధసాధనాంగముల్ 

వదుగురు కూడి (ద్రవ్య మిడి (పృళయయోగ్యభటా? ంగూర్చుడీ! 



486 వందేమాతర 

ఉ॥ సాయుధ మె |వ్రజావళి జయమ్మున పట్టముగట్టుకొంట కా 
లాయతివంట, యేల్బడి వడంకగ నిప్పుడు రాజకీయవా 
త్యాయతమాను లై యచట నచ్చట దుష్టుల నేయు డంచు వం 

గీయులు చెక్కు. రాడిరి, ధ్వనించెడి చీట్లును మాకు వచ్చెడిన్, 1 

మ॥ ఇది రెం డె నది వంగ మొక్యాటిగ. జేయింపంబడళ€ గోరుచు 

న్నది భావంబు, వి దేశ్యవనస్తువుల నంటన్ బోక చట్టమ్ములన్ 
మది మన్నింపక యెల్ల రున్ గలిసి సంబాళించుకోవచ్చు దీ 
ని దితం బౌను స్వరాజ్యయత్న మిపు డిం దేముం (బ'వేశింవగాం 

గీ॥ చచ్చుదెబ్బ తిన్నదొ పాము జారుకొని వ 
గగొని కొట్టినవానిని కాటు వేయు. 
[బభుతనుకజా జంప కొకనిం జంప నది జాగ 

రూక మై ముందె మన పూన్కి. [దుంచివేయు. 17 

మధ్యా॥ నా యన్న యరవిందమోషు న న్నిందుంబంపుచు( జెప్పె 
నీ యుక్తి, లోకమాన్యుండు నిటులనె చెప్పె నాయనకు 
వే యేల? భారతదేళవిప్పవసంస్థ లన్నియు ని 
దే యాశయంబును మాకు( బెలిపె, వంగము (త్రోవ మలివే, 16 

క్ ఓ! యనువమభారతమా 

పాయీసుతవృషభులార! యికొ( జిల్ల రగా, 

కేయుటయో ! శెలిపులితల 
కాయల బేరంబు తేలగాందగు. నేడే. 19: 

క॥ మన మిపుడు [తొక్కు తోవయె 
చను నెల్లెడ నెట్టి దైన, సావర్కరు ని 
టని కబురంచె, నతడు త 
క్కును సంస్థలు వేగ నందుకొను మన తీర్చున్ 20 

క సామూహిక వివ్ర వమున 

౩3 మన కాయుధము లంవగా లండనులో 

(శ్రీమంతుడు కల, డతనికి 

నీ మన మతి ఇ్యామజీకి నెటీగింపవలెన్. 25. 
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శ్! అని మెల్లగ, మృ దురవనుతి 

వినుచుకా వారీందు డా, వినిచె జతీం|దుం 

డనితరసాధ్యోద్య మరం 
జనులారా | సజ్జనులకు సజ్జనులారా | వలి 

ఇా॥ నావన్ గాక సము[దమున్ గడవనౌనా! యీతతో, నాయుధ 

|పావీణ్య మున 6 గాక చాన్యమును [దోవన్ జాలెనా! చేశ మే 

చే విళ్వమ్మున (మోతతో, సురపురిన్ దీపించునా 'యెప్పుడున్ 
జావన్ జాలక పోరున న్నరుడు యజ్ఞాది కియల్ నేతతో! 28 

మధ్యా॥ మనుజుడు వరిమళించు నొక మంచిగంధపుచెక యగుచుం 

దనరి స్వాతం త్యంబు, లేదొ తా దానికై రణయ 

ఘనవహ్నికుండంబు చొచ్చి కొడలను వరిమళి పిం 

మనుచుండు నీ రెండు లేదొ మనుజుండు తు చమ గుచు &4 

మః అది కాదో రణయజ్జ కుండము, నరుండా మై శభ 

క్ని దలిర్పంగం బరీమళించు. బరిపంధి, వాత ౦ దొక నీన్ 
జదుపన్ గీ ర్తిమెయిన్ వుతత్వమున, దేశం ఇటు తం[త్యనం 

పద [పాపించి పరీమళించు? నిదియే మంతవ్య మే £ న్. 25 

శే॥ ఒక డొకని సంవారించు నెంతో ళమించి 

సంవ్చాతుని గుంపు వీనిని చంపు, వీని 

గుంపు గుమ్మడికాయయే గొప్ప దయ్యు. 

గడిమి యెదిరిది శృస్త్రి మె క _త్తిపీట 26 

మః ఇట్నులె యొక్కరు నొక్కరొక్కారు |పజాహీరమ్ములుంబోవ ను 
త్కట మౌ యత్నము కీకటం బగును,ళన్త్ర్యపా మైంగూడి యొ 

క్కొటియే సారి జనమ్ము చెక్కూవలె, ముక్కల్ లన్ గొంట్లు,చ 
క్కటి పారంబును నేర్చెబో! మన కనీకం జేబదే డ్రయ్యునున్. 

ఈ॥ చాటుగ6 గూ_ల్త మ టన్నను 

కూటపు తెలివాడు దొరకకుండు నొకండున్ 

ఇజాటితత దృృతభారతు 

లౌటయ మన కర్మ, దీన నౌ ఫల మేమీ? 28 
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భా! సంపాదింతును ఘోరళ(న్త్రృ చయమున్ జర్మన్ జపానోడలన్ 

రుంపన్ రా నొనరింతు చేని విడి యస్మద్భారతానికినిన్ 

వంపింతున్ దల వైరిచే, నిలువుడి' నా తోడుగా మితముల్! 
నింపాదిన్ జయ మౌను, వే అనెదరో నే వత్తు మీ (తోవకున్. 29 

భగవద్గీశాకృ తిగా- 

బొగడొంచెడు జీవితమున బొలుచు జతీందుం 

డిగ( బలుకడ, కన్లయలాల్ 

తగ దోర్చుట లంతదనుక( దగులుద మనియిన్. మః 

గీ॥ ఒక్క యజ్ఞాతవాసము దక్క లేద 
రణ్యవాసము మనకు(, బో రావటిల్లు 

దనుక నుంఢర! నిను. జీల్తు మనగ నేల? 
మనము దుశ్శాసనుని, నొంటిం జనను నేను 8£ 

ఉ॥ లందెడి వేవొ యాయుధము లందెడి, వందిన వాని నందిన 

ట్లుం దొరలింత మ[సముమడుంగున, దుష్టుని దూరవక్టితుం 

డందుమొ! రూకకుం బడుగు ఒలెనను వీకకు కారు భారతం 

బందు యువుల్, గతుండొకడొ ఆగతు లుందురు వేయిమంది యై 

గీ॥ పారళశాలయు దగు ననుబంధముగను 

పురి కలాశాలతో, నక్లు మెజయు. జాటు 

పోటు ననిజతనమ్ముతోపాటు (పథుత 

కాంతి వియిగ. [బజయందున కాంతి “జరుగ. dt 

గీ॥ మూడు ముక్కలలో దేల్చినాడొ యిటులు 
కన్గయాలాలు సథ యిదే ఖాయ మనియె 
తక్కు వక్తలు నీ తీరె తగిన దనగ 
వారివారి యువన్యాసధారలందు. 84 

అందెను సేన పాండవుల, కొట్లు పొసంగదొ గీతం జాటుపో 

టుం దగు నంచు. జెప్పక యుడుంగునె కృష్ణుడు నైగ రాజరా 
జున్ దొడ నేయ భీమునకు( జూపినవాడు, దొనంగు లేదు, దు 

ష్టుం దునుమాడ నన్ని సరిచొప్పులె,చెప్పె నువేంధ్రు డీమెయిన్ 

a = 

ట్ 
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గీ॥ పలికె నుల్లాసకరదత్తు పయనములకు 
వచ్చు నభియోగములకు శసో9) చయమున 

ఇంతొ ఖర్చు కాగల దిక నిందు యోధు 

లక్కాడికి. దమ భుక్తి తా మె భరించి, 86 

చే! తగిన ధనమ్ము కూడ నెడం దప్పవు దోపిడు లందునందు, నీ 

తగని పనిం బొనర్ప బరితప్రుల మేమును, కాని యేమి నే 

యగలము కన్నతల్లి భరతాంబిక జావురు మంచు బాని సై 

వగచుట చూచికూడ ధనవంతులు పట్టనియట్టు లున్నచో. 87 

క॥ పోలీస్ స్టేషనులం బడి 
కీలుంబడి శ(న్ర్రచయము చవించగవలసెన్ - 

చాలకు లకు మము చెల్చెడి 

కూళల( |దుంపంగవలసెం గొంకక యనుచున్, 88 

ద్వి॥ దేళవిద్రోహుల ద్విశిరమ్ము లేని 
చేళసింవోసనాధిప్టిత జాతి 

శిరమేని యగు యుగాంతరప తిక కిక 

సరివెల యనిరి తత్సంపాదకులును. 89 

కథ ఆ రేయి పామచందుని 

వారీం[దుడు బాంబు సేత బటుశికణకె. 

ప్యారిసు పంపెను, సమితుల 

కి రీతిన్ బగఆఅ౯ బొడుచు చెల్లెడ నందెన్, 40 

శా॥ వామాఇారులు శతెల్ల మేక బలి(దోపన్ గాళి నర్చింపగా 

వోమంబుం బచరించి, రన్యులును నా డుచ్చాటనావీజమం 

(తామం(దధ్వనిం గర్జనున్ బరవిభుత్వంబుం గుణీన్ జేసి యు 

'ద్దామం జై నది దేశభక్తి దసరా పద్యాలు కొం(గొ త్త ౪. al 

మం॥ ద్వి॥ 'దేశీయవ(న్తు జా తీయవిద్యలనె 

పాటింతు మని (పజల్। (పతినం బూనండి! 

అయ్యవారికి నదే యెదు వరాలు 

పిల్ల వాం[డకు పప్పు బెలాలు నదియు. 42 
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చ॥ ముదిలెను వెన్నెలల్ ధవళముల్ నెలమచ్చను మాపునంతగా 
ఏదకము నిర్మలంబు, కుసుమోత్కరచారిము లారబోసి "పె 

మై దెసలం గాపలా (పకృతి, రీవి యి దంతయు భౌతికంబు, [గ 

క్కదలెం [బిజాత్మనుండి కళ, కమ్మని నవ్వులు నవ్వి రెడ్జాలల్ . 

ఆ॥ వె॥ సభ యనంగ నదియె నభ, యందు వినబడెన్ 

(విటిషుపదికలలను మించు భార 

తీయుని తల తెలివి? చెలియుగావుత! కర్ణ 

నంచు గర్డ నెంచు నాద మొకటి 44 

ఆ|వె! వంగమందు నేడు, పరిపూర్ణ భారత 

రంగమందు రేపు, |పజయు ఇేచు 

(ప్రభుత చా పులిగం |[బవర్తింపరా దని 

యెంత త్వరగ నెజటుగ నంత "మేలు. 45 

శీ నిన్నటనె శనివారము, నేడు భాను 
వార, మెలుండి మంగళవార మిందు 

భఇారతమునకు (విటనుకు వార నుంత 

కాలమానమ్మున( చెలియుగాత! |పభుత, 46 

మ॥ ఉపవాస మొనరించి వంగ మెపు డౌనో యేక రాష్ట్ర 9మ్ముగా 

నపుడే విప్పెద మంచు గట్టి మనికట్లం చెబ్దతోరాలు, శే 

త| వభుత్వం బను బండయుం బగులు నం కా పట్టునుం బట్టి, దూ 

రవు మేల్ డగ్గర సేయుమీకు. [బజలారా !నూటు చేం ణజ్లాయువుల్ 

ఈళః (శ్రీ “మోకీలాల్మోమ' ని 

దీ మాటల వంక్కి, యింక నెంతొ వినిచె లే 
దీ మధ్య సభల నీద్భ 

గామాధ్యతవచన మని తర్ జ్ఞాలు వలుకన్, 48 

గీ॥ అంత బుంభావభారతి యనం దగిన 'న 

లీళచం| ద్రముఖర్డీ ' కథించె, నమవ 

ననిసియందు దీపావళి చాల వోలె 

నాపదన్ రై ర్యముఖ్యగుణాళి వలయు 49 
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గీ॥ చీకటిని గెల్చి మర్ప్యుడు చేసికొన్న 
భౌతికమ్ము దీపావళి పండుగ యిది 
భారతాత్మ చీకటి గెల్చి వజలు వటికు 
జరుగరాదు కాళీనమర్చ్భనము దక. 60 

చః మటణదల' చిచ్చుబుడ్డి వన మాటకు మాట చిచిం(ది బావ నాన్ 
వరుసలకల్మి నాడుకొనువారలు మాటలు రూవకమ్ము లై 

భరతధరితి కన్నిట శుభంకరు లౌదురొ వంగభంగముల్ 

త్వర నొక"బాబ కాదు, తృటి వట్టదు చెట్టకు శృంగభంగముల్ . 

క్ర॥ దీవమ్ములు ముట్టింవగ 

దీపావళి వండు గై నదే? భారతల 
జీపరమనమర్చనమున 
దీపావళి మొ (వజాళి దీపింపనిచో. ర్2 

౫మ॥ పడవల్గా నయి యిండ్లు,నోడలుగ నై |1పాసాదము దోనెల్లి 
గుడినెల్ సాలున నొక్కా రాతిరి రుచాకూపారమం దన 

'ర్చెడి దేళమ్మున నేకముల్ స్థితిమతుల్ చెన్నొంది ని మ్ముమ 
న్లడ దీపావళి కావలెన్ దన స్వతం[తత్వమ్ము దీపింపగా, ర్ి 

.మ॥ ఒక రో జంతయు దుర్దినం బగుచు లేవో వన్నెఠలల్ పున్నమై 

నుక మెమీ? భరతావనీన్టితియె యీ జోకన్ దగెఫ్, వంగధా 

(తికి నే రాతిని |గుడ్డివెన్నెలయు లే దీ కెండు తున్కల్ల్ కదం 
ఐక మౌదాక, (వభుల్ [శవద్భధిరు లుండన్ బక్యదంధుల్ [|వజల్ 

-ద్విక జనలత్మీ పూజలో దునుక సుమండి! 

ధనలజ్మిపూజ యీ తరుణనునుండి 

(పముదవ[దహితముల్ జకాణసంచాలు 

[వమిదలన్ వెల్లిం తు ప్రమదలు చాలు. ర్ర్ 

శీ గొప్పగాలి వీచిన దట్టుకొనెడి తరువు 

లటులు యువకులు గాగ వ్యాయామశాల 

లెన్ని యేని శావలయు నే డిందు వివిధ 

శిక్షణదములు '|పాగ్యంగసీమ నట్టు, 56 

U 
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గీః అనియు మరి చటర్డీ వల్కె నౌ ననంగ 
చేల (పజ, [పకంవన మగ్నికీల నటులు 

వాచకుల వాచనము జనవలయపహృాదయ 

భావమును విన్న మేర? (బజ్వరిలం జే నె, 

వందేమాతర ౮ 

ర్ 

చ! పలికోసుబోధమల్లికుడు” పత్రిక వీధికి నొక్క మ ఏజన్ 
జలమున మిక్కి లించుటకు సత్వరముఖ్య మ టంచు, వాకొనెం 

“బులినవివోరిచాను'” కరమున్ గరవాలము నొక్కా మైన జో 
దుల మొనగాడు యత్నమునం దూరుపువంగము చూపునేరుపున్, 

ఇా॥ “ఢాకాలోని నవాబు ముస్లిములు. దో డౌచున్ గవర్నర్ భటా' 

నీకంబుం బయిగొల్పి యెవ్యనిని వంది యన్నం గొట్టించి యిం 

డ్లే కొల్లాడిన నుద్యతుల్ మెటిక లై_ వెస్టీయమిన్ దెల్పి త 
| ఆాకీర్ణోద్యమ మిందు లే దని '“మనోరంజన్ గుహా" వాకొనెన్,. 

గిః లోకమాన్యు శేనరితోడ మాకు మిగుల 
మాల్మి, యరవిందుని భవానిమందిరమున 

మా మదికి, గలదు గది మ మ్మరయ “రివరు 

నేత, లి చ్లాచు మా (క్రాంతి నెట్టుకొనియి 

గీ॥ మనకు నడుమను గిర గీచి మనగల మగ 

వాడు లేడు, నొక (తుటి వేచువాడు వీడు 

సంజ్ఞ వీనిది భూపేళచం(ద్రనాగు 

(వభుత (ప్రజతోవ కొడ్డమురామి వాగు, 

గీ॥ అనుచు నొక పొడుగరి పల్కె జనము సంత 
సపడ, ““నచ్చిదానంద |పసాదవసువు” 
హైందవమవామ్మదీయస మైకమత్య 
మస్మదీయదాస్యచి దామత్య మనియె, 

ఇం దవ! సంజీవనీవ। తిక సర్వవంగ 

శింజానమున్ 'జేనె చిరోద్యమంబున్ 

బుంజీభవద్దీరతపొల్చుతో బ 

'ల్కెన్ జానుగా ““కృష్ణకుమారమి [తా 

60 

గ్ర 

Gt 
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కక నరకు డనెడు కి (వత్యయ 

ధరు డొక నరు డుండె, వాడు తన ఐలగముతో. 

దెటసాలగ భారతమును 

పరిపాలించె( బలునేండ్లు, (పజ కవి ముండ్లున్ . 64 

గీ; ఒండునింటి దీవము వెల్లి రెండుకనుల( 

జూచి యోర్వగలేడు, కచ్చుకొని నెగడు 
వలెనె తన యింట దీపము వెలుగవచ్చు. 
బగటి దివిటీలతో వాడు బయలుదేరు. 65. 

గీతాచార్యుడు నాయకు 

డై తగ్మపజచ[క్ర మప్పు డడచెను వానిన్ 
జోతుల జన మా నృతిలకు. 

(వాతి నివాళించె సత్యభా మో వేతున్ . 66 

అస్వతం (తత్వ మనునచె యంధశకార 

మది నరకద త్త ముడిగిపో నంతట భర 
కావనిం బండుగ యయి దీపావళి విల 

సించె, వేల యేండ్లుగ | బపంచించె నిదియు, 67 

క్ 

గీ 

మధ్యా అలవడె "పెద్దల కిందు నష్టాూంగయోగ, మివొంబు 

కల యనంబడె, నిది యదనుగా నరకజ్ఞాతు లడర 

కల యైన యిలను గై కొనిరి, శె_వల్య మందు డీ రనిరి 

భళి | యనినారు మనవారు, బాధింపంబడితి మీ తీరు. 68 

ఆ॥ వె॥ పరమవాంన చచ్చి పర మంచుకొన్నాడు 

(బతికియున్న వచ్చి పలుకకున్నె! 

మనకు సాజ్యు మిందు. దనతోడ నాంగ్గుడు ల 
చెప్పినదియు. చాను నొపినదియు. 39 

గీ భేలికం వైన యిట్టి యో పారతం త్య 

మందునుండి ము క్రిని పొంద నైన యోగ 
మా_త్తపాతంజలగురుత్వ మరసినాము 

నృ తిలకుండు గీతాబోద్ద యిందు! 'బెద్ద 70: 
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Au చెళ్యవస్తుధారణము విదేశ్ళముల ణి 

పిమ్మృతియు, విద్య జాతీయమే చదువుట 
కానననిక్ళ తి (పభుతకు సాయవడమి 

నగు న్వరాజ్యయోగంబు పంచాంగ మిటులు 71 

మ॥ ఇల స్వారాజ్య సమన్వ రాజ్యమును రాజే! వేగమె యె వా 

రల కీ యోగము పూర్ణ మాకలిత మై, రాణింపగా రెం తు 

న్కలు నొండె మన వంగ మిందలివి యంగంబుల్ తుదిన్ రం "కా 
వలెనా |! యాది తయంబు చాలు, నవియే పాటింత మీ (వా నన్ 

మధ్యా కనుపింపనట్టి భూతమును కాళికామాతమం|తమున 

గనుపించునట్టి భూతమును కడగి “వందే మాతర మను 

ఘనమం[త్రమున వదల్బుకొనంగలము, కరాంగన్యానములు 

మనమున శుద్ది వలయును మహితాత్ములార ! చెంటికిని, 78 

క॥ బంకించం దుడు బుషిగా 

సంకల్పం చక మత్యసంగంభముగా 

పొంకం బగు నీ మంత మ 

అలంకారము చేసె రసనలకు నివు డెవడో ! 74 

ణగేయం॥ ఓ! దుర్విధిబద్దులార ! ఓ! కుళ్ళాగబుద్దులార ! 

బోధించెద యోగము తత్సాధనసంప త్తితో, నొ 

కే దోవ నొశే రేవ నిదే చేర్చును రాజకీయ 
భూధరవరళ్ళంగమున కపూర్వవిభవరంగమునకు, 75 

గీ చేశభ కి జనింపదు శ్వాసకోళ 
బలముకొలది మొరసియు శార్యబలము లేక 

కొలిమిలో నిప్పుకణిక లేకున్న తిత్తి 
యెంత యూదిన జ్వాల జనింపనట్లు 76 

గీ రాజకియతం[తవ్య క్రి రకరకాల 
(దవ్యభు క్రి యళోధికారముల రక్తి 
'యేదియును వ ద్దను విరక్తి కాదుకాదు 
దేశభక్తి త్యాగంపుము_త్రియముళు క్తి. 77 
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గీ॥ స్వార్థసన్యానమున 'దేశభాగ్య 'మెసగుం 
బొడి. యుపన్యానమున నేమి పొనగు? నెందు 

వడ్లు దంచిన వియ్యము వచ్చుగాని 
ఊక దంచిన వచ్చునే నూకలేని? 78 

ఆ వెః భరతఖండవివిధవై భవ|శ్రవణంబు 

లేని చెవులు కొండలోని గన్నలు 

'  భారతుల యనేకతారుచిరై కత్వ 

మెలుగని మది జలహీనము నది 79 

గీ వైకి గృవా మెంత మంజులం బైన లోని 
దుమ్ము దులువక యారోగ్యదమ్ము కాదు 

అఖిలనుగుణాళి తోచి వానడుగున? గల 

భయము పోక (బతుకు జయ వదము కాదు. 80: 

గీ॥ వనములందు (వనూననంభరితము సుమ 

గస మ టందు, రయ్యది నసమరసమె యౌొను 

దాని (గోలి నమాన మౌ స్థాయి నెల్ల 

తుమ్మెదల జాతి యుంకృ్ళతిం దొడరుగాదె ! 81 

చ॥ ఇటు లని యొత్తెం చేతులను కృష్ణకుమారుత్తు, లే మంత్రమున్ 
స్పుటముగ నెట్లబుట్టలవి భూతము లుల్మివడం రించుచున్ 
రటనముతోం |బజల్ వెడలి రగగవాచకు కధోరణుల్ 

భటలగుడావాతిం బడుచు బట్టల కొట్లను మూ ౧జేయచున్6లో 

ఉ* కొన్నియు వ్యోట్టు (థిందబడెం, గొన్నియు కల్లలు లాగికోంబడెన్ 
విన్నునవేయగా.బడియె, వేడవురా! మము గొట్టం గాల మా 

సన్నము మీ కనంబడియెం, జాల జనమ్ములచేత చెంవ ఇె 
ళన్నది పొండరంబు, కపియన్ విడిగుదులు తిన్న దొళ్లునున్-68 
లు లు ౧ 

చః ఒకడు పడంగ (వేటుదిని, యూర్చి దశాధికు లేగుదెంచి వా 

ని కడక పూర్తిచేసిరి ధ్యనించి దుకాణమునుండి లేచిరా ! 
యిక | కయికా | విదేశ్యము కయింతువొ పుట్టము, నతు 

నీది దే 
శ్యక మనరాదు, వికయిక! యమ్మిన నీదియు నంతె యంచునున్ 
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.మః పరధర్మంబు భయావవాంబు, భగవచ్వాక్యం బి రై గీతలోం 

సీ) 

బర దేళ్యాంబరధారణంబు నిటు లై 'వార్యంబు మా న్నృవ్బముల్ 

కరముల్ గా వివి మీవి కా శ్లనుచు(, “జేల| కాయికాళిన్ మర 

ల్చిరి స్రీల్ (స్త్రీలను పూరుషుల్ పురుషులన్ "జేపెట్టుచున్ 

జట్టుగా. 85 

మీ చేతి గాజులు మీలమిలలాడుచు 

న్నవి, కొ_త్తరక మెంత! సవు ర టంచు 

నుం|గము తీయకు,డొగి ముట్టి చూచిన. 

జాలు, రా యంత' పసం ద టంచు 

చోళి జా గున్నది, చాల మందియు మని 
క ట్రంట6 దొడుగుట గంటి మనుచు 

నీ మర్దుసౌం పొక యెత్తును, కప్ఫుగుం 
డీల సొం పొక యెత్తు, నిజ మటంచు. 

గి|్డ్ జేయి పట్టి, మీ కొకమాట ఇెప్పవలనెం 
౬ 

జాటుగా నని కొనిపోయి నతులు సతుల. 

బుం స్తతులు పుంనస్త్వతుల, (భాతి బుద్దిం జెప్పి 

పంపినారలు [బిటనువల్వ కొననీక 86 

ఇ ఎన్నాళ్లాయెను మిమ్ము( జూచి, నుఖులే ! యీ రందటున్ , 
మ్ తు లం 

దున్నారల్ మనవారు, మీ రనిన నెంతో యుత్సుకుల్ రండ టం 

చున్నెమ్మిన్ గొనిపోయి కొందఅ6([గియాళూరుల్ (బిటన్ బట్ట ల 

న్నన్నా! వ ద్దనిపించి యిండ్లకు నదూరాధ్వమ్ము పట్టించిరిన్ . 

శ! (వీటను_దవ్యము భారత 

పటిమ నడచె, దాని ముట్టవల దను నట్టల్ 

ఘటితమవోవరములు ధ్వజ 

పటములుగా బిల్ల లకును వజ'లెను వే లై. 88 
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శ॥ “|విటనువలువలు కొనకుడీ ! 

యిటను తులువతన మడంచుడీ ' యిది [పజ లూ 

రట “వందే మాతర” మను 

దిటము రవముతోడ నేబదియు మిలియన్ల న్, 

ణీః కొట్టి కొనిపోయి తిట్టియు గొణగికొనియు 

(పభుత గెల్చినయది లేదు, వజయు నోడి 
నదియు లే, దుద్యమము (క మోన్నతము బందె 
విశమించి |పవాసవృథ్వి వివారించి, 

“ఈక తరగతి తరగతి కొక డే 

మెబుగనటులు చని యుపన్యసింప 'మొదటి'దే 

చరమము పారం బయ్యెను 

కరువఠియున్ దూర దయ్యె కాలేజిగదిన్. 

ణి మధురవంటి దూరపు నిగమములఈ జెన్న 

నగరమందు విశాఖవట్నమ్మునందు 

గు_త్తిమొదలు రాయల సీమ వత్తనముల 

వైనవి స్వ రాజ్యసభలు వంగాంగవిభలు, 

-చః పలికిరి వల్ల మాలిన నభన్ బలమంది స్వ దేళదీతితుల్ 

వలువయె కాదు తాకు (పతివస్తువు భారతనిర్మితమ్ము కా 

వల నని “ద” నినాదమ.న( జెెరులు పల్లెలనుండి వచ్చినా 
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రలు మొరయంగ నుత్కరులు రాజమ హేం | ద్రపురీవరమ్మునన్ . 9కి 

గీ సమితి మొగియ మేకల మందలు, ముగియ నది 
పులులు వందలు వందలు పూర్ణ జనము 

రవము విరిసె "వండే మాతరము" బొబ్బ 

రింత [వభుత నెంచి కనుల నెజుపు కొంత. 

గ బట్టను కుట్టు నూదియు భారతీయ 

మే వలయు, కార్మణాగార మెనగవలయు 

గడపగడపకు, విద్యార్థిగణము నేగి 

ధనము గూర్చెను రాణ్ము హాం(దపురమందు. 

94 

95 
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సీ నిరుపేద ముసలియు నెవడొ గ్లోస్తోది [కొం 
బుట్ట మచ్చెద నన్న ముట్ట ననియె 

గెలుపు గ్యారంటి వకీ లిడెన్ రాజీవ 

ఉను కొంప లార్చు కో రని యొకండు 

పరనుదరి[ దుజే పరదేశపభుతను 

కొలువ నంచు నొకండు కొలువు మానె 

నిది గుమాషాగిరీన్ సృష్టించు ఫ్యాక్టరీ 

విద్యార్థి కాలేజి విడిచె నొకడు: 

గ ౫. తొకడు శిస్తు చెల్లింపరాదు ననియె 

న్యాయవాదివృ త్తి విడెద ననియె నొకడు 

వంగసంస్థా_ పబోధతరంగవతికి 

నాద్యపృథుకుల్య (తవ్విన దాం ధజనము 96 

సీ) చుట్ట లేనిది నాల్క చుట్టుచుటుకొనె న 

యా! యన్న నే డమ్మ ననియె నొకడు 

ప స్తుండవలనె నీవయ్య | వియ్య మ టన్న 

నొకరోజు కేమి పొ మి కనె నొకడు 

వట్టియన్నము తిందు మెటులు కూర లే 

కన బరుగున జుటు మనియె నొకడు 

(ప్రాణము మీదికి వచ్చె మం దమ్మవే 

యన నేడు దాటదా ! యనియె నొకడు. ర 

గీ నాడు తెటవడ యే దుకాణము నెవడు 

నాంగ్రదమననీతిని వంగసానుభూతి 

మత్స దేళ్య చేలాదిసంభరణమతి న 

దన్సు ఖండించునాడు బందరు పురాన, 98 
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సీ 

An 

క॥ 

=r 

నాల్గుద్యారముల నిం (దధను వలంకృతి 

దేళభ_క్తికి సీత తెనుగు వాత 

మాతృ స్వరూవసమ్యగ్నిళచ్చితిత 

భారతవట పటధ్వటఉము కలదు 

(పతివీధిపొడుగున [వజ చౌకునందు, మే 
డలు మిద్దె 'లక్కి-రి వలనువారు 

మంగళ వాద్యంబు మధురగానంమి వం 

చేమాతర మ్మను దివ్యగీతి 

మొనసి సభ పళతాకాభివందనము గాగ 

నిందు వార్రోరణులు స్వ రా 'జ్యేందిరాక 

రాగకమలమధుసారణు ల|గిమములు 

బందరున శెన్లు, కల్కటాన్ వంగభావ. 99 

క_ పత్రిక మున్నుగ 

ను ముగ శెలుగువెలుగు నొగి వెలిగించెన్ 

ధృ యు కొడు సవాజంబుగ 

విష్ణు కుడికంటి కాం|ధవృథివి యటన్నన్. 100 

మనమే యనుకోన్ మనకం 

బ నొక యడుగు ముందువేనెనే!ఆం'ధము మో 
వానబలనీరం [ధము ఖే 

వనిరి సురేం[చాదు లాస్ట అద్దా!'యనగా. 101 

ఆర్యసమాజబోధముల హైదరవాదున6 గూడ నుద్యమ 
'నస్టెర్యము బూరటిల్లి యు నిజాంపరిపాలనదుర్దినమ్ములో 

నర్యమకాంతి యయ్యె,నటు లయ్యు స్వదేశవటమ్ములేయటన్ 
ధార్యము లయ్యె చెకుు-రకు తకు గ్రావయయ్యు సదః వసంగ 

ముల్, 102 

బోనున బోను,వంజరకమున్ బెనుపంజరమందు నింయ సం : 

స్థానము, భారతోద్యమసబాగతిసేవన బంధుధర్శనా 

ప్యానముతోడ "మెల్చి బెజవాడకు, బొంబయినాగపూరుపూ 

నానగ రాలకున్ జను జనావళి హైదరబాదనుండియున్. 108 



450 

&॥ 

సీ॥ 

An 

An 

నః 

వందే మాతరం 

ఆవిధింది యైగృవాగ్భ వామ్మునగో ప్లియునె పజల్ కియా 
శేవలము రొ మ్మనిన కీలున నేరికిం దిసిపోని ది 

తకూవవాు ర్మిధన్యపృృథుకాళియు నెందలటో తాల్చరెరి "యెం 

తే వెలం ట్టి కొన్న పరదేశ్యపు నిస్తులరితిదుస్తులన్. 104 

అనవచ్చు (పమిద లటంచు వీనిని, కాని 
యివి నిఖల[వజావృుదయ రేఖ 

అనవచ్చు తెల మటంచు దినిని, కాని 

యిది సమ గబలమ్ము వృాదయభృతము 

అనవచ్చు వత్తు లటంచు వీనిని,కాని 

యివి వాత్తుజిగి వెలయించు కొనలు 
అనవచ్చు దీని దీపావళి యని,కాని 
యిది యెల్ల వాదయాల యేకరళ్ళి 

యిటులు వచియించి భారత మెల్ల పుడు జ 

యించుగావుత!మని యెలుగించి నతులు 

సుతులు వెలిగించినారు దీపతతి నెందు 

(పజల కీనా డొక రసంబు పాయసంబు 

కర్డ్ నుచ్చాటితుడు పోయె కా దనుకొని 

వచ్చె లిబరలు వై (సాయి, వాని పేరు 

వలు “మింటో”, లిటనునుండి వాం తెచ్చె 

వ(స్త్రకర్మాలయాల్ మూతవడెడి ననుచు 

వంగనంఘటనల విని పొంగ గాంధి 

యిరువిధమ్ముల జతన మితెజిగుక నయి 

భారతమునందు (బిటనునంబంధము నిక 

కత్తిరించు కత్తెర సమాయ త్త మనుచు 
ఇంధనము లేని చిచ్చు లై యెల్సి (పజకు 
రేల రచ్చలు చలిని పో దోలుచున్న 

చనుచు నిరువదియొకటవ యఖలభార 

తీయసథ కేగె కాశివర్తికి బెనర్జి. 

106 

106 

107 

108 
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గః [బవ్మాబాంధవోపాధ్యాయు విక యగు 
“నంధ్య” తత్కా లకృత్యప్రస్తావనమున 

చేరు గోొనియుగాంతరి బలె విడిని గలిగి 

వారణాసీయువకులకు పరిచితంబు, 1 

తీః కవి “సరోజినీదేవి పికస్వరమున 
హిందుమున్లి మైక్యత 'నెలుగింపం దొడగె 

“చి తరంఉనదాను' దేశీయవాది 
న్యాయ వాదిగ |వజమది నటుమ( గడా లి 

క్క కాళికిం (కాకినది వారి వాసి యవుడె 

అగవడిన రూపు మితవాద మైన నేమి 

అగపడని తత్వ మతివాద మన్న తిలక 

కోవిదుని విశ్వపతి మెచ్చుకొన్న దపుడె. 8 

కః ఆతా దక్క గురువులే డ్రై 
తా ది కై తిలకు రాగ తను గన ఘంటా 

నాదముతో విశ్వేళ్వరు 
డూదించెను శంఖ మెంత యుత్సావాంబో! శ్ర 

ఆః॥వెః విశ్వనాథు గుడిని వినుపించు సొన్నాయి! 

అపుడు జీవునితన మరిగిపోయి 
(అవ్మాతనమె నిలుచు (పాణిలో,నా నాద 

మునకు ఆకులోని ముడుత పోవు. ర్ 

ము॥ నలుపుం బో నరుణంబు నంత వసుపు న్నా నావిధావర్మ ముల్ 
దొలగన్ దోచెను తూర్పునన్ భువనబంధుజ్యోతి,వి శ్వేశు క్రో 

వలలో లో నరవిందు డార నె, |వజల్ "వేడన్ (బసంగించె (శ్రీ! 

తిలకుండున్ ,మునివంటి గోఖ్లె గుడి కి తెంచెన్ జనెన్ వంటనే.6 
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fA, గోఖలేగూర్చి మీ రనుకొన్న చేమి? 
యని యడుగ పా|తికేయు డి ట్లనియె తిలకు 
ఆత డెచ్చుతగ్గులు లేని యగ్నికీల 

నుడి ఫిరోజిషూదే కాని యెడద మాది 

An అంటరానితనమ్మును ఇంట దలచి 

యతడు పోరిన పో రింతయంత గాదు 

నంఘసంస్క ర్మ లన పడిచచ్చిపోవు 

వారు సన్యాసు లైన। చెప్పం బని లేదు, 

గీ గోఖలే నావలెనె కాడు గొప్ప వక్త 
వివరములతోడ నెద్రి నొప్పింపగలడు 

పోటరితనమ్ము, ([వ్రజలతో పొత్తు, పట్టు 
విడుపు,రాజకీయము లివి వేరు నుండి! 

ఆ'వె" విదితసత్య మిది యు, వేరు సాధారణ 

నీతి, రాజకీయనీతి వేరు 

తొలి విధమున నతని మలచిన "పెంపుడు 
తల్లి వినతి, గరుడితల్లి వినత, 

ఆ॥వె॥ అతని కెవరు శిష్యు?లక్షై మీ కెవ్వ?ర 

నంగ నతనీకన్న నాలుగే ండ్లు 

చిన్న యైన గాంధి తన్నేతృశిష్యుడు 

మి|తు లుం|దు నాకు, ఛాతులు నహి. 

మ॥ అటులే పృక్తుడు గోఖలే పలికె నేనారంభమం దా మవో' 
ద్భటు నో కన్ను లనిండక ప్పుకొని యావై వాని ఖావోన్షః 

త్కట మై తోళక దూర మైతి,నెపుడేన్ గావచ్చు తద్దో( 
పటిమం బే యిట రాజకీయమున |దోవన్ జూపు దివమ్ముగా 

గ ౭కోమువో _క్తి లోకమాన్యు, డతని విను 
పింవంగలు శమర్జుండు "వేడు లేడు 

చోదభోయి జియె దక్క, మేము 

వోనియరత వార మెవ్వరము గాము. 
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Au 

A 

ఆ॥వెః 

క 

ఆ॥4 వె! 

కక 

కలవు మందాకినీతరంగముల యులిన్న.. 
వార!వారా!మహాదేవ!యన్న రవ మొక్క. 
చోటనే, అదె కాళి, యచ్చోట శాం 
నుభయవత నేతలు కూడి. రుల ల్ల సమున,. 

అప్పటికి సంస్థలోన సభ్యత్వ మొప్పు 
వారితతి పది వేలకు చెని యుండె 
వచ్చుచున్నవి దరఖాస్తు లచ్చుసంఖ్య 

తిలకువిపినచం| దుల కృపి, ఫలిత మగుచు, 

నూతనవేదాంతమత 

స్నాతకు డగు రామకృష్ణు ఛాగ్రమణికి, ల్లో 
లోతు లిడిన యరవిందుడు 

కాతం(త్రము లేలగోజాయికాట్ ” వలయు ననెన్స్ 
“ఓల్లుకాచ్బు' కాక యొప్పొందవలెం “చాయి. 
కాట్సు' కూడ, నపుడె కలదు శోభ 
కాం ననగ జాతి కట్టుకొన్నట్టి గీ 
మనియె నళశ్వినీకుమారధత్తు. 

లాల్ పాల్ బాల్ మేల్మే లనిరి= 
అల్చములుగ( దోపరాద ఆచరణంబుల్ 

జల్పము లేలా? యొకవడిం 

గల్పింతము తావు దాని కనియెన్ గోళ్లే, _ 
మును విదేశ్యవస్తువులను సర్వత ఐ 

హివ్కురింత మనుచు నిపుడు మాజె 
గోఖలే యనం దిలకు,'కవర్ణి” మారలే 
యనియె మెల్లగ దరవాసితముఖుడుు. 

అందించినావు మాటను 

(కందేలా? రాజకీయఘననం ంస్మరణా 

నంద మిడెద నని “మార్లే” 

బంధించెను గోఖ లేరవము తిల కనిర్లమైకా- 

14 

కేల్ 

16 

17 

18 

“19 

లి 
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¥ 

ఆ॥'వె॥ లోక మాన్యు డెనుగాక! దేశముకోన 

మతడు చేయ (దలవట్టిన పని య 

కృత వటలమున నహి యిటులు ననియ మా 

న్ య టంచు గోఖలేయు పొడిచె. af 

క॥  నేయిని విషముగం జూచెద 

వేః[యైనను బుద్ది యెంత చెరిగెన్! శూర 

భ్యేయుడు 'వొపూగోఖే' 

మాయురె! యనుకొనడొ! స్వర్గమందు నిను వినన్. 22 

గీ: దుష్టశక్తి ఇటగెడి దురద్భష్టళ క్తి 

తీరుగా జుట్టుకో లేదు తేరకి ర్తి 
నన్ని విద్యలలోన నున్నాడు మాన్యు 

డనియె తిలకు బెనర్జీయు నదిరిపోవ. లీక్ 

ఉ॥ ఎట్టు నైనగాని తరలింపమొ వామపథాన నంన్థ న 

న్న ది యాస ఓపికకు నంతము లేని తిలజ్మనీపిలో 
కొ కలాడుచున్నది,యకుంరితయత్నముతోడ సంస్థ చే 
ప గణాంకసభ్యు నతివాది నొనర్చుట గోఖలే వ్యాదిన్. 24 

An "పెదతలకాయతో నొప్పు వెంచుకొనును 

గుండెకాయ, విప్లవమున కొనర డనుచు 

చెలిసియున్ దిలకును సం|వదించి గాని 
కడగ డరవిందు, డిది మై|తి ఘటన మనగ. 25 

కఠ దరఖాస్తులేల?అస్లులు 

పరవిభుతన్ గూర్చి, దాని (వతిఘటియింవన్ 

దరలుదము నిరాయుధముగ 

'నెజి నను నరవిందు మాట నెగ్గకపోయొన్ . రీ 

CL ఎదిరించిన బెదిరించిన 

నదుమంబడి మనము పొందు వాక్కులు శెడవే! 
యిది నే,డది రేపు,నొకొ 
క్కాచాని నొందుదము వేడుక యనెన్ “వాఛా'. లీ! 
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కః 

గీ 

Au 

ద్వి॥ 

Cf 

శు మెం” తని యడిణ కవ 
ర్లీమూడున్ దక్కు. వెన్నిది యనెన్ వాభా 
యీ మీ వాచీ ఆడది! 

నా మగదే యనియె నతడు నగవుపిసరునన్. 

కీర్షిశేషుడు వాభా యి కేమి వలుకు 
నింతకును మించి యని నగ వెగయ 'నెదిరి 
కి ననె కీర్సిలో శేషుడు కీర్తిశేషు 
డనుచు “పాల్ ' దివ్యభాషపాల్ (చాగినతడు 

స్వాగతము వదు యువరాజజంవతులకు 

భారతాగతులకు నని పట్టుంబట్రి 

యును సడలినార అతివాదు లోలగమును 

నంగరాభీలగము( జేయ సంశయించి. 

ఒనలెను రాజీ “ఎడ్వ 

ర్జునకున్ విక్టోరియా” యెటుల్ తలచెనొ య 

య్యనువున పాలన లేదని 

వినుచుత'యువశా జటంచు వినతి యురునటుల్. 

(క్రితమే రాజభక్తికి కాం|౫ సనుచు 
స్వాతం[త్యవాదుల సభంయును జరిగె. 

గితను “సిన్ ఫీ'నుద్యమ 

చై_తన్యస్ఫీత( చేసి చదువుకొనెడివా 

రేకెంచిరి “నిహిలిష్టుల' 

(భాతలతో సమితి మొననె *వందే'గీతిన్. 

మీటింగున (శ్రీ కాళీ 

జోటింగుని విశ్వపతిని న్తుతియించి యిటుల్ 
మాటలతో నరవిందుడు 

మీబను తకాండవమున మెలగెడి పిణన్. 

465 

28 

29 

80 

81 

82 

88 
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క్ర 

గీ 

ఆకవక 

కణిదురిగ యెద్దు. గదలించు నెప్పుడు? 

మెట్టినపుడు గాదు కుట్టినపుడు 

భారతుండు | పభుత. బడనెట్లు నెప్పుడు? 

తిట్టనపుడు గాదు కొట్టినపుడు. 

ఎందు స్వాతం[త్యమున గుబాళించు గాలి 

అందలి |పథాతమును దాని యల వేరు 

నిందు నువభాత మని వచించుకొనట 

యెటుగశె పరస్పరము మోసగించుకొనట 
జ ముప్పదై దు మిలియ 

జపానున, గెలు గొనె ననిన్ రప్యాళాగొ 

1! జయింవదొ! బిటనున్ దొ 

జన మిటన్ మూడునూ ర్ల శు1మిలియ నై 

ఈ దశకు కోతిదశనుండి యెక్కె మరిసి 
యన్న సిర్రాంతమున కుదావారణ మైన 

యొకడు పోయిన నేమి? తత్చ్పకృతి పోదు 

పరవిభుత దృశ్య మిది కొటవచ్చినటు. 

అన్యచేశజనుల అంటు లేనట్లు స్వ 

తంత్ర మగుట భారతమున కురవు 

అరిగుణమ్ము లంటి అమృతమ్ము దొరకునా? 

వెండి సాగ నారవిందవాణేి 

తిలకుతో. గూడి మనల చేర్చ లజపతిని 
గోఖలే కోరుట, యితండు కుదుర దనుట 
చెవినింబడెను “*పిన్నాఫ్ వేల్సు” కెవడు చెప్పు? 
స్వాగతము వంగయువకుడు శ్వాన గలిగి 

వందే మాతర 

84 

Bia 

85 

86 

87 

88 

భారతభూమి కిశ్వరకృపారస మాంగ్ర వభుత్వరూవ మై 
జారె నటన్న | శ్రీబిపినచం[దుడు సత్య మెటింగి దానితో 
'వేరము.6 బూనె,సోదరి 'నివేదితి లేఖల నెన్ని (వాసిన౯, 

శూరుడు గాడు గో ఖ'తెవచోవినరమ్మున లేదు సూదియున్. 89 
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(టిడ్డి యాడి, విలియ ర్షాడి, ఫజు లొప్ప 
నాగ్గభాష( బలా_డి, యధ్యతవదవి 

కాం(గెనున నమకూడి, యోగ్యతకు బిరుద 
మొందుకు గాదు (ప్రజగూర్ను [కందు వలయు. 40 

'తమసో జోోతి,ర్భ్భుతో 

రమృతం మా గమయ!'యనెడి యామ్నాయము మూ 
లము స్వాతం(క్యా చేకకు, మో 

త మనన్ భౌతికము నైన స్వాతం[(త్య మగున్. 41 

హిందువులది “బై బి” “లిజము లలో లేదు 
తనరు 'రాజకీయదర్శ నమున 

నీతిళా(న్ర్రమున,ననేకత్వ ముగ నా 

నంద మపుడె సిద్ద మిందు నందు 42 

అవిముక్తమ్మున కాలువెట్టిన తణంబందే [వజల్ మూగి యీ 
యవె సందేశ మనంగ (శ్రీ తిలకలో కారాధ్యు చే ము క్తికిన్ 
_న్తవనీయం బరివర్గసాత్విక నిరోధం బే యటంచ్మకా మనో 
క్షవచస్కమ్ముగం జెప్పెగంట,యటె యీనా డస్మదాగేశమున్. 

'దేళవస్త్వాదరణము వి దేళ్యతతి బ 
హిమ్య-రణము, దేశీయ మై యెసగు విద్య 

యివి న్వ రాజ్యమునకు గాక వృథలు,కూల 

మూలములు గాక వృథ గావె మూడుమొనలు! 44 

అనుచు మరియు. బల్కె- నరవింద.నూరి 

తొణి౩ సదన్యరంజనరసపారి. 44. 

విపిన చం ద్రముఖ్యు లిపుడు గాకున్న6 గాం 

(గెను వళమ్ము గాదొ శీపు ననిరి 

వారివారి నుడులు “బై డ్ గురూజీదివో 

స్మరు”లు నొడివినారు గట్టినరులు. 45 
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కః మంచమునకు, దూరం బె 

కంచమునకు నగుచునున్న కడువృద్దు బల్ 
కొంచెము నుష్ణము లేదొ వ 

రించునె కా గెనును న్వేచ్చ, యెలుగిడె నొకడున్, శ్త& 

కళ ఇటులు వి శేషప్ప వనం 

ఘటితపయాణకుల సమితి కాగా గంగా 

తటమున6 బెనువందిట. బి 

క్కాటిలిన |చేతకులతోడ కాంగెను మొగిసెన్ 4T 

క్ మాధుర్య (సుతి'ముస్డీ 

మాధవలాల్ "స్వాగతము నమస్కృతజన మై 
జాధకనిజకృతు లెన్నిన 

నాధి[కో ధములు లేని దనె నేలుబడిన్. 40 

సీ సతతనిస్వార్థభారత నేవక సమాజ 

సంస్థా పకుడు నుడిచదురువాడు 

దండింపరాని శ్మతుం డితండె యని 

కొంద 'జాంగ్ల్గులు గొణుకొనెడివాడు 

ఊగిఊగి స్ఫురించు నుజ్జ్వలభావాల్ ఖ 
చించి వ్యాసాల్ విరచించువాడు 

“ఐడ్జైట్ ' |వసంగ మెవ్వని దన్న (వళ్నార్థ 

క్రొమున కాశ్చ ర్యార్థ కాఖ్యవాడు 

గీ! అరసినంతనే యెవ్వనియందునేని 

దాగిన మవోత్మతను చెకి లాగువాడు 

నింట నతిథిగ మెలగువా డీ నికు 

డిష్ట శ్రీ ఖండముమిశాయి నిడియె నుడుల, 49 

క॥ సవాచరులకు వెద్దలకుళకా 

మహిళలకును ధన్యవాద మర్ప్చించెద నీ 

మవానీయతమము వదవిన్ 

వహియింపించితిరి నన్ను భారత సేవన్. ర్0 
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శాంగెనధ్యవతను మించు ఘనతరంబు 

పదవి లేదు దేశమున, నీ వదవికన్న 
దొడ్డ దైన బాధ్యత పయి బడ్డ దిపుడు 

నావ కాం[గెస్ తుపానులో, నావికుడను, 51. 

రావలెః గాని విశ్వ పతిరమ్యక టాతదృశీ పళాళముల్ 
కావలె. గాని తోడు హిత కాండసమర్థత దేశభక్తి యీ 

వాోవడిం బాయు బంతవని,ఆంతియ కాద, యపూర్యగొరవం- 

బె వెలిగింపదో !,పజలభాగ్యము కాం్రానుతొంటికంశెనున్.. 

భారతో ద్దరణమ్మున6 (వాతిగలడు be 
జననిపోలిక యువరాజు 'జార్డి, యతడు 
వచ్చినప్పు డీవలయును స్వాగతంబు ne 
చెప్పిపంపవలయు నటుల్ చేసెద మని, 8) 

వచ్చెన్ ధీరుడుదూరదృష్టియుతుడున్ వై |సాయిమింటోయిటన్ 
రచ్చల్ మెచ్చగ, రెండువై నవి మనోరాష్ట్రమ్ము లేకమ్ముగా ' 
వచ్చు౯ విని యుపజ్ఞ చే,నితని సంభాపవింవ నౌ స్వాగతా 

భ్యుచ్చస్థాయిని,కర్ట “నెను,శుభంబుల్ సా? గ నొళ్కొక్కటిన్ 

వంగ భంగి కరణసా మ్యవరమభఘోర 
కృత్య మెన్నడు జరుగలే దిండియాన్, ద ' 
దుత్త మింతటి జన శార్య మొక్క-కట్టు _ 
నెపుడు లే దొక యె గొక నిగ్గుకోటకు. b5- 

ఇదియేనా!శతవత్సరాల ఫలితం వీ యేల్బడిన్! మూగ లై 
పదముల్ రెండు గలట్టి జంతువులుగా చాలించునొం గ్లాళికిన్ 
తుది( గన్సట్టిరశే! వజల్, మరల వద్దున్ వద్దు సంబంధ మే 
యధికారాంధునితోడ నో!జనత!ా చాతీతళక్షుగ్రన్నశా! 56 

విన్న (పజ కరతాళాన వెన్నుదట్టి 

నట్టు గాగ నిరాత్మవంచకుడు గోఖ ' 
లే వచించె మరియు నిటి లేతపనులు ' *- 

తిరిగి జరుగనటులు నినదింపవలయు.. =“ ర 
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ఉ॥ నీరు పవావా మై దరులు నిండుచు పొర్లీ నదీనుదూరభూ 
మీరచిళాంక మైన కడిమిన్ మన వంగమవోద్యమం బవో! 
భారత మెల్ల (బాకినది,బంధమునుండి స్వతం|త్రతాదిశన్ 
గారుతమమ్మునుండియు([బకాశమువై_ పునకున్ (బయాణముల్ 

A ఇపుడె మొదలైన కడకలో నెన్నొ అడ్డు 
వాని( దొలగించుకొనుచు త్యాగాన నడచు 

వంగ దేవోన రాష్ట్రము లంగకములు 

వంగమున కైన చెబ్బ సర్వత బొబ్బ 59 

A ఉద్యమంబు స్వరేశీయ మొనరవలయు 
నొనరుచున్నది దేళ్యవస్తునిక రాఖి 

మానరూవంబు, కాని యిద్లాని జెరసె 

|దిటనువస్తునిరాక్ళతి జటిలనీతి. 60 

క॥ తప్పనిసరి యగునప్పుడె 
యి ప్పని యొప్పు, నిపు జేల? యింగ్రీషు(పజల్ 
త ప్పిది యని మన "పెనువని 
ముప్పున ముంచెదరొ! యన్న పొలకువ తోభిన్, గ] 

Ar _అధినివేళశస్వతం, తత యన్మదియ 
లత్యు, కీ (తోవలోన మెల్లగ మనము న 

డువవలయు 'ెదిరికి నొప్పి దవులనట్లు 
నెదిరి మనతృ ప్రికై వేగిరించునట్లు 62 

కః అని మరియు నెన్ని సంగతు 

లనొ వినిచెను, కోరగావలయుకోన్కెల పా 
లనవారికి. బంవగ (వా 

సిన పట్టి చదివె సుగుణసింధువు గో ఖీ. 68 

-క॥ మనకు జయము చేకూరుత! 
మని మెవాతా, తీర్పు సేయ నౌను స్వరాజ్యం 

బని నౌరోజీ యుం బని 

చిన లేఖల మున్నె చదివె (క,అంబాలాల్ . 64 
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ద్వి 

గక 

కః 

ఆఃవ॥ 

ద్వి! 

గో పాలకృష్షగో ఖ్లే పల్కు లురవు 
దీవంబుకళ్కులు, తెలిచె 'బెనర్జి, 65+ 

వంగభంగము నే డయ్యె, భారతము 

నందు గెరవభంగ మేనాడొ యయ్యు 

నన్యచేశ్య మపాక్ళత, మాత దేళ్య 
మౌను స్వీకృత మంతట, ననెం గపర్టి. - 66 

జీవావోరముగా [వజ i 

భావనిధిన్ గొలుచు గుపపఅచుకొనెనచే 
వావాదు లజపతీం|దుని is an 

దా వీట న్నుణిపి. డైన చా సభ ఖల మై, 6628 

కాము మనము బిచ్చగాం[డము, వాక్కు" 

ఓ బెనర్జిబాబు! ఓ; గోఖలేణాబు! 

ఆంగ్లమ్మతు లేమి యనుకొనెదరొ 
ఈ బహిష్కురణము నెలిగి (విటనునం ద. " 

టంచు మీరు చింత నందరాదు. = 
eg 

మన మిట దెబ్బ గొట్ట వడిమె. విటనీయుల -కేబు వైబడకా 

మన కిది యేలొకోే. తగిలె. నంచు. విచారణ వేయు. నప్పుడా 

జనము,త థాకృలిన్ జొరక చక్కటి మాటల వారి మోలంజు 
ల్లినయెడ 'నేమగున్ ?వులుగు లేల[గహించి కమ్ములన్ - 

వతి. నోలీ డి లాల్ పల్కాడిన దిట్లు,చాని ను 
గాల్ పూర్వం బటుతేకమె మనుటకూంగ్ల| 

రు ధిజారిదుళర్య Ned 



-శ62 

ల 

-చ॥ 

ఆ వె॥ 

వందే మాతరం 

ఆ నిముసాన సభవిడచి 
పో నతివాదు లనుకొనినపోడిమిమై తీ 
ర్మానము యువరాట్స్వాగత 

మే నాదము లేద వే లయిన (వేకకులన్ . 72 

ఇక రాజకీయముగనున్ 

(అకటిం పంబడు బహీమ్మ రణము స్వ చేశ్య 

(పకరణము, కొందజిం దొ 

వ్పకున్న( |బజ యొప్పు నని సభన్ దిల కాడెన్. 78 

మాలవ్యా వలి కెన్ బరి శమము లస్మ్రా (తివె పుష్టముల్ 

(గ్రాలన్ 'జేతస్వ దేళ్యముద్యమమనంగానంచు, మీ యూవామున్ 
(గాలుంబో కళ యౌచు,నుద్యమమనంగా- వింబమండీ! యెలా 

దోడకాదో (పజ'లక్" తిలక్ పలుకుపొందున్ గో పివందింపగా .74 

పలి? స్వరాజ్య మే నిఖిలభారతలక్ష్యుముగా సదః|వజల్ 

భళి'యన లోక మాన్యుడు, తలంపర దానిని తీర్చు సేయన 

ప్పుడు,తలయూ వె 'నెక్కడకు పోవునుతీరుపు గాకముందునౌ 

కొలువున నంచు తద్బుధుడుగుంఫితత తథ మో క్తి కీ ర్రియున్ 

మున్నే [కమళివమణ లే 
కున్న స్వరాజ్యమ్ము తెచ్చి యొసగద దానిన్ 
చిన్నతనమున 'న్నేర్వక 

సున్నయ స్వరయు క్తవేదసుపరి, యత డనెన్. 716 

నీ| వయెనీ దగుచున్ 
నా వయెనాది యగుచు నలిగితి, మికవె 
నా వయె నీది వలయు 

నీ| వయునాది, యిటులు నిగదించె తిలక్. 77 

ఎన్ని మతము లున్న నేకమతి వలయు, మ 

రెన్ని భాష లున్న నేక దేళ్య 

రాజభాష వలయు, తేజస్కరంబు హిం 

దియె యది యటంచు తిలకు వలిః. 78 
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“ఈక 

న్, 

క్స్ 

An 

పయది యాత్మళ క్తి భరియించి న్వయంవరిపోవుకంబొ:జా : 

తీయము విద్య యయ్యదియ, దీనివి కావలె బళ్లు,నొళ్లు జా 

తీయము వల్వ కట్ట నగు తీరున, నాత్మ స్వరాజ్య కాంత జా 

తీయము నైన క్రీరున,క థించెను లాల్ ,నభతీర్సు వేర్పడెన్ .79 

క అవులు"'పెంచునట్టిదియ-కా పరిపాలన 'మయ్యె,నంతయున్ :- క 

సరి, తిన తిండి లే దనిన సామెత కగ్గము కాను రాద :'యీౌో 

ధర యని లోక మాన్యుడు కదల్చె స్రావ ది నష తై క్ష్యసం 

భరితదిశారుణ[వళభుడు, వె కొనె నయ్యది. తీర్చుగొ. సభన్ 80 

గోఖలేన్ |విటనుకు పంపి కూడగట్టు. 

కొనవలయు వారి భావము మన -మటంచు : 

వీరరాఘ వాచార్యులు వినిచినాడు శ 

"పెట్టినాడు వావాదున "పెరుగుబువ్వుః..: ౧ 81 

బీ.యన్,.శా(స్త్రి ము లాలు వోలె పలికెన్ భిఉంచునే! వాక్కులీ - 

వే యంచున్ మనజాతి యొడ్డను జగద్విళ్యాతన యాట బు బుధా 

(గీయశేణిని గన్న తల్లి యని, వాశేవా! ధ్వనత్ 

(వేయస్తాల్టికి చేతి యూావులువళుల్
, లేనవ్వులేఫేన 

స 88 

శాననసభల విన్తరణ,'ఎక్ నైజునై. 

జు, వరిపాలనమునన్ నుంతమార్చు 
కార్యాచరణక సంఘ [పవేశంబును ల 

పార్గ 'మెంటునయందు (పతినిధిశయు .. 

"బెద్ద యుద్యోగాల నిద్దేళజనులకు .. న 

నిడుట. ఫౌజ్ ఖర్చుతగ్గింపబడుట. ... .. 
భారతీయా రిక వ్యయనంబు, (బిటనువ . 

లసలలో నిండియన్ల యవనంబు; ...:. 

న్యాయనిర్వవాణంబు వంగవిభజనము స 

మున్నయినవానిగూర్చి సంవన్న. మయ్య 

తీరుపుల బారు-అనధిక్ళతి తిలకు"వేరు 
క్ ల్క-టా ఖని, ఆగామిళాం[(గెను: మణి. 

88 
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ఉ॥ తూరుపువంగమందు గొనె దొడ్డయొకండుబుణ మ్ముగాజమీం 
చారు (ప్రభుత్వద_త్రము ధనమ్మును వేలకువేలు రూవ్యమ.ల్ 
కోరి రతండునున్ మరియు కొందటు ముస్లిము పెద్ద లేల్పడిన్ 
"వోరుగం బల్కి. వేరుగ నియోజకవర్గ్లములన్ మణార్జులె.8% 

ఉ॥ వంగము శిండుగా నగుటవల్ల [పభుత్వము కొంతయాత్మలో 
పొంగెను నెండుపిట్ట లొక పుంఖమునన్ బడినట్లు భిన్న మై. 
కాం[గెను మెత్తచిత్స మగు కత్యు తనున్ గయికోగ, వేరు పా 
గ్రీన్ గొని ముస్టిముల్ తనకు/[లీతి మెయిన్ జరిపింవ నొవ్పగా 

మధ్యా॥ ఐదేండ్ల కొక వా కొ్కొసంగి యైదువందలయేండ్లు 'నేలి 
యాచాయ మొందు భాగ్యమ్ము నతివాదమును సృష్టిచేసి 
పో దోలుకొనుచుంటి మనియ.( బొగిలెను | వభుత,సున్నాళెః 
యీ దొంద,మతివాదమంకె, యిప్పుడే మనుకొన్న నేమి[!86 

మధ్యాః నా డెపునుడి వాడె కాని నాయకత్వమున కర్షుండు 

గాడు గోఖ్టి, వానికన్న గతి లేదు, వాని నువబించి 
నేడు 'నాగాఖానునున్ గణించి సంస్మరణకము లిడి 
లీడు నెవ్వండు పజల మదిన్ వాని దండింపవల యు 8T 

ర్ ఇది సిద్ధాంతము, “మింటో” 

అదనున్ కనిపెట్టు దిట్ట యావ్వోనించెన్ 
సదమలమతిగోల్లేన్, గని 
కథించె కనువాపు( బాయ. గలిగితి నంచున్. 66 

Eu 'నెలజీత మష్టశ తమున 

నలుబది యుంచుకొని తక్కునది లో కార్థం 

విడు నీ (పియమి [తుం డల 

రెలయునొకొ? “| పఫుల్ల చం(దరేె యని యడిగన్ 8p 

క॥ లండనురాగానేని 

న్నుం డాయు మటంచు పంచె నుడి మాగ్లే యం 

చున్ డక్కుసంగతు లెవో 
వెండియు మింటో వచించి వీడ్కొౌనె గోఖేన్ 90 



స్వరాజ్య ఖండము 

An 

అను॥ 

అనుక 

అను! 

29) 

గోఖలే చాదభాయికి లేఖ [వాసనే 

(వానే తిలకునకున్ చాదభాయి లేఖ 

సిదు వాచాన పడిపోవునేని కుదుట 

బడుటకున్ గాం|ైనున శేండ్లు పట్టు ననుచు, * 

ఆలోకించి తిలక్ నూరి 

యాలేఖన్ జిత్తుబుట్టలో 

చాచి వచ్చెను నిఃపూనా 

పురు డై కల్కటాపురిన్ 

'మోలీలాల్ ఘోష డధ్యతు 

జన కొల్వున. జాల్గొనెన్' 

శివాజీయుత్సవంబందు 

శవ(పాణ[పదో_క్తి యై. 

రవీం[దుండు శివాజీవై 
రచియించిన గేయమే 

శ్యామసుందరు పాఠంబు 

(శావ్యం బయ్యిన్ సభళా దొలిన్. 

'చేవత్వమున కెక్కి దిగి మానవళ్వాన ae 

|వజలతో కొలువున్న పలుకువాడు 

పా|తికేయత కింత పాండిత్యమును ఇ ద 

మిడినవాడును భయంపడనివాడు 

నభిమానమంత లో తె ఆ్యాగమ్యం 

డంద 'యెనట్టి యెడంద కాడు. 11: 

గత మై ఏన చరితక్సు:గర్య మ 
నాగామి కొక యాళ యిన అడు 

పలుకు నిపుడు 

ర 

95. 

98. 

రట 



466 

చ్విః 

కో 

పీ 

గీ 
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కనుచూపుమేర నెక్కొడనేని నం ది 

డని సభకు నమించి వినిచెను తిలకు, 05a 

భుజగమువై బడన్ చెలివి ముంగిస శెవ్వడు నేర్పె నాతడే 
(వజకును నేర్చె దుష్టపరిపాలనవై( బడు శెల్వి నన్న యా 

భుజబలసారబుద్దిలలపూరమవోనద మౌ కివాజితో 

డ(జనదు పోల్చ నెంత ఘను డైన మరొక్కరినీధరాస్థలిన్ ,96 

వల దనిన వినక సలిపిరి 

పలువురు 'దత్తున్ ' రథోత్సవము నాకు(, గడున్ 
దలమించిన దర_త, వ్య 

యం 

కుల కొలు పొప్పదు శివాజి కొకనికిం దక్కన్. 97 

కాళి లేకున్న బెంగాలీ విధాన భ 

వాని లేకున్న శివాజి లేడు 
ఆదిళ క్రియ కాళి యన్న, భవాని య 

న్న, భరతమాత యన్న. |బజలార! 

నిస్థలభేదనంకీ_ర్తనీయులు మవా 

సి యులు, వాగిలో 'నెటి శివాజి 

(పతివత్సరమహోత్సవనిదాన మంతటన్ 
దమితభారతజనోద్దరణకీ ర్తి 

బందెలోని ముసల్మానునసుందరిని న 

"గౌరవము పతిం 'జేర్చిన ఘనతగలడు 

జడధిలో( జొచ్చు మతముల శక్తి నిపుడు 

జ నసమైక్యమునకు: (దిప్పు చరితగలడు. 98 

అదిమె శివాజి వెక్కుర నిరంకుకోపాలకు లంచు, నంళ కా 

ని దురక అంచు. గాదు ధ్వజినిన్ దురకల్ గలరున్ దదీయమం 

దు,దునుమ గోరి యొద్దికను ధూర్షులు దీనిని తల్ల క్రిందుగా 
వదరిన ఛెమి?నమ్మకుడు భారతభ క్షవ క్షమతద్వయీ వజల్ 1 09 
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చః తలకాయ యొక టె చెవులు రెండు, మతియు 

తల వోలె నొక "చు, మతార్ రెండు గాని. 90a 

క్ దినదినమృతుడు మృతి యనన్ 

దొనకడు, గడగెదము, మన మనోనిచి తె క 
త్వనిరూఢి యూయ లై యూ 

గునుగావుత! విజయలక్మి కోవిదులారా! 09b- + 

గ్ కాని ముఖ్యము పుష్ప మే దైనం గాని 

వచన మైన, ఛందోబద్దరచన మైన 

_-  భావముఖ్యము వైతన్యజీవనాడి 

'దేశభ_క్రియ ముఖ్య మే దైన మతము. 000 

fn మానవునకు శెండేరెండు మండనములు 

'బేళశభ క్తి, సత్వమున సెదిర్చు శక్తి 
దానవునకు రెండేరెండు దండనములు 

సాయవడమియు నవ్వాని నరకుగొనమి. 100 

శ॥ వన్నెచెడక కష్టాల్ వై 

_* కొన్నను 7ల్బుట శివాజి గురు వై నేర్చెన్' 
సన్నుత మిపు డున్నది జన 

మన్నేతను బటి జెయి లన£ా పాయి" అనుచున్, 101 

అఆకవక$ రార గొట్టి నీరు, హేతువున్ న 

మ్మకము, నన్వతం[త్రత కెడయిం 
గొనవలెన్ న్వతంతత నని వచింది శ 
వాజి సింవాగడనథన్ వసించి. 102 ' 

కళ “అవై, చేసిన నెపుడున్ 

రి" సరి లే, చెలక్ష్య చేది? నెలెక్ట ౯ 

“చి వ్రంకరు' చెప్పెను మును 

విప్లవము సృజించు నిట్టి విభుత యటంచున్. 108 
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ఆ॥ వః 

టక 
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నిదపోయి రాత్రి నిన్నటి సంగతి 

మఅచిపోవుచారు మంచివారు 

| పభుత, కిట్టివారు _వజలకు నేతలో | 

యెన్నితరము లై న నిదియ యననికి. 1002 

క లు చాచి కొట్టబడి గాయము లైన యొడళ్లు తోడుగా 

నె నిపూలు పూచియెలుగించు పులుంగులతో మహీజముల్, 

చు న గాల్సు నెండ కనుసూరెల వాతలుెశ్లై “చారిసాల్ ” 

గ న కొన్ను లన్ దిరి?, (గిమ్మమవోో !యిక' వాన రావలెన్ 104 

శాక జాతీయం బగు విద్యయే యురుము,దేశ్యంబై న సామగితో 
'నేతద్భారత మొప్పుశు మెలువు,నెన్నేయత్నమల్ మేఘముల్ 

ఆకవె॥ 

క్క 

Ay 

ఏ కేరన్ వలయున్ స్వరాజ్య మను 'నెంతే (శేష మౌ వాన,నా' 
డేతీండ్రించు వరి|శ్రమమ్ములు (వజా! హేరాళ శార్య నజా!106 

ఇపుడు మనము వడెడి యిక్క కు యొకనాటి 

(వజయు వడెను, డాని జారు దీర్చి 

భారి దీర్చియు తల వంపులేనటు నిల 

బెటైబో! శివాజి వినుతిభాబి. 106 

అని మరియు లోక మాన్యుడు 

వినిచెన్ గడుతడవు, “మోటు” 'వెనిచెన్ పొడవున్ 

వినిచితరో దోంతరములు 

వినినా రరవిందుడున్ విపినచం| దుండున్ , 1_ 

ఓ: మవోశయ! రానున్న యోలగమున 

కాం(_గెనధ్యకుడవు కమ్ము కాంత సేయు 

చుంటి మన వా, రతడు వనికంళలు6 బదవి 

సత్యదృష్టిన్ లఘు వని మ_న్తకము నూపె. 10° 

వజిలిం చెను వందేమా 

తర మను ప్మతికను పాల్, తదంచచ్వ్యాసా 

లరవిందుడు కలకరా 2 
స్థీరవానుడు (వానె నధిపతియు కాలేజీన్. 109 
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ద్వి 

ఉక 

క! 

An 

ఆ రాజకీయ తేజోరాళిప తి 

కారాజమున (వ్రాత లీరితికొన్ని 10 
ప్రాంచిత మై మన హూణుల నిబంధనమాలను... మించిపోక య 

త్నించిన వందయేం డ్లయిన ేమి?స్వరాజ్యమువచ్చు, నింతలో 

ముంచుక పోద యేది యను ముట్టిన కంబెడివారి మాట వే 

ప్లించిన నేటి వెల్తురున చీకటి, 'చేశముదిక్కు న జీవుడే. 111 

చి|తము “రిప్ ద్ వాన్ నింకిల్ + ih “పా 

పా|త్రలు మన కొంతమంది 'శాయకాట్”, కంగాల్ 

ధాలీవతి, “'ఫుల్లరుగతి .. ౫ ( 

“అతన భూతా యటన్న యటులు. మెలగుటల్. 112 

గృపాతలపుదీవిలో( 'జెకపోరుదేశ 

ఖ్ క్రివ్యాపారమును కేయువారు దీవి. 

నన ర pret నేడు. 

118 

షో చత్తువనెడి డి నర్యతనము, దీ. . 
ని జయము సంతతివై(,(దో 
యః జనదు, కన జనదు వెజ్టియలలన్ 'గలలన్... 114 

“మే యను విన్నవం బనుగమింక గో ్రిలికూర్చువంగ ము 

గచబ్యాయము. ఫుల్లరున్. దణిమె, స్థానిక కాం గెనువిడ్డవిద్య జొ 

శీయము; బారసాల ఏనుతిం' ఇెసంగోను "ఖారిసాలు" లో, 

(దోయగ౦ గంనునిన్ మధుర న తమరి 'జాలులో 115 

పిచ్చివారి వై వై ద్యాలయాల్ గ్ 

116 
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ఆనందబాబు! చెంచా 

వై. నీ పదవికొౌఅ కుద్యమాంచజ్జనతా 
మాననమును మందోవ్షము 

గా నొనరింపకము చాలు గణ్యత గలుగున్. 117 

మధ్యా॥ బాబూసనురే (దనాథుండు బారిసాల్ కాం [గెనునందు. 

An 

fn 

An 

Au 

చా బెద్దపూజారి భారతాంద కని |వకటించుకొనే 

నా బుద్దు 'జేమనుకొనునొ! అంబకు ముఖముచెల్ల నటు 

నీ విగిలేని చేష్ట లయి నిఘ్నేం(ద! ఆనందచం (ద! 118 

కన్య గాదు, కుమారియు. గాదు, నాహి 

మా।దిక న్యాకుమారిభామాత దీని 

మాత, బాయికాట్ శిశువును మటుగువణచ 

'నేల? యేలృడియొద్ద గప్పాల వెద్ద! 119 

కార్మికులు సమ్మె సేయ నాంగ్లాధివత్య _ 

మొప్పు కొన్ని కారా నాలు మూతవడియె 

నుద్యమఫలమ్మె గా దిది యొడయుల (వని 

రంకుళ[కక చోపమవక్ళ తిఫలము 120 

(పజను పొంగించె( బల్క్ శివాజియుత్స 

వమ్లున, “భోవట్క రు". బొగజె స్వాగతమున 
జైలునుండి రాగనె, యివి సరిపడ వగు 
“నిండియన్ మిజ్రరు”న వికృతుండు తిలకు. 181 

ఎవరొ నూచింవగా నేమి?యితడు తగడు 
కాం(_ైనధ్యతు డగుటకు, కసిడి యోర్సు 
ెచ్చిపోవు .నటంచు చల్సించెం (బథుత 

మాట లా (వపతిక లోకమాన్యుగూర్చి. 122 
న్ 

ఇంతటి రాజకీయథభయ మిందలి నేతల కున్నయంత యే 
(కంతను లోకమందు గనరాదు,భళీ'నలవా యొసనంగు నం 

ఘాంతర మౌనె! యేలృడికి కాం[గెను జాతిని విస్మరించి, దూ 
శ్చింతులయా జమాన్యముసృృపింపక సమ్మెను తిట్టు యూనియన్ 
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మ 

Au 

అను॥ 

él 

“rAn 

“Au 

భరతజ్యాతల నేత 'లేలుబడి నోంవన్ ః జూపు 'చాతుర్యమే. 

'యయరయః సీ వొలయందునవ్వుకొనవా నాటి" విస్మారుఖో “కే 

వరు” నీడల్,తల నివ్పుకోడి నికళాలారమ్ములో, దూర్చి యా 

వెర వై పాట నన్న శెల్విమన తెల్విన్నేడు = పాలించెడిన్ 124 

ఆవెషావరుకొల్హాపురాంతభూమి,. 

బొంబయీక లక ర్రాంతరంబు భూమి. 

పొలముపొలముపండినపంట తిలకుకీర్తి ర 

యిది రుచింవదు మిత వాది, శేలుబడికి. ns 1265 

ఒక్క బొంబాయి కేరాజు | 

మెహతా, లోక మాన్యుడో! 

చక్రవర్తి మవోరాస్ట్ట, 

సర్వసర్వంసవోత్మకున్ . కలికి 

వాది (క్రియ, నిర్ణయము (ప్రతివాది డై మైన 
ఘట్టమున మోతిలాల్ ఘోషు గట్టివాడు, 

బారీసాల్ సథ కలబ్రాటావట్టణనథ prs 

యితని చేవను మరిమరి బుజువుపటచె. | 

“చర్చిల”వంటివారు తమ స్థానలలమ్మున గర్డ శేసినన్ 

జర్చలకున్ దిగండ చిరు నవ్వుచు. సోవలిజంలె భావికా 

లార్చిత మౌ నట్తంచు. బహాుళాస్థలం బల్కిన ““-శేరువోర్డో పో 

కారును భారత ప్రజల కష్టమ్వు శే పార్టీ యొక్కసే. 126 

127 

129 

శే అ|కమము త్రై c 

సంస్థనున్ (దోవాక 

కుల నలంచె, “జమాల్ఫూరు” కలదు 180 
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ఉక 

టక 

చ్విః 

వందే మాతర ౦ 
అననా 

వంగం బెల్ల త దేకనాయకునిగా వందించెబో యేసు గౌ 
రాంగుండున్ తన సాటివా రనుచు( బల్క-న్ వచ్చునా!రాజనూ 
యాంగిభూతముస్వోత్సవం బనుచు( దన్నా ధర్మరా జే యనన్ 

పొంగన్ వచ్చున?కాల్చునా?బొెమిడికంబున్ (శ్రీ, బెనర్టి యవోో 

బొమ్మిడికమ్ము శాదునది ముండ్ల కిరీటము కాద యే యపా 

యమ్మును లేని పూల తొడు గంచును రతణ గోరిమం|తపా 
ఠమ్మున విపు లుంచు నొక టంచు వినంబడె ఫుల్ల శీర, శీ 

ర్ష్మ్మున రాలదుం బిడు, గసాం| పత మియ్యదిపో! బెనర్టికిన్ . 

“సీజరు” మూడుసార్లు నిరసించె కిరీటము, లోకమాను డీ 

'యోజను మెచ్చలేదు పునహోత్సవమందు శివాజి నట్లు ని 
'న్నేజన మర్చ'సేయునన, నెంత ఘనుం డగుగాక వ్యకి కిన్ 

పూజలుతప్పుజాతికి ప్రపూజన మొప్పు ను శేందుడొప్పుతన్! 

కార్మి కావళిపయిన్ గాల్పులు జరిపి 

దుర్మతు లని వారి దూషించెం (బభుత, 184 

అను॥ (వభూతం బయ్యు వై_|[సాయి 

నభన్ దేశీయసంఖ్య తా 

పర్ణాల సంఖ్య యేగాని 

ఫలిసంఖ్యయొకో; వనిన్. 185 

వాడిన పూదండయె యీ 

నా డీ సంస్కరణ తెచ్చినన్ గోట్లే " ఛా డాటవ (వేలే యె 

ఆఅ॥వె॥ 

వ్వాడు |పజకు మేలు సేయు |పౌఢిమ లేడో. 186 

పిట్ట గోడమీది పిల్లికి పిట్ట ల 

లించిననై సభను విభుతతప్పు 
నభ్యునకు లభించి సరిదిద్దబడుట, యెం 

దున్న నేమి నివ యాజకుండు. 187. 

అరీలు వదు, బెనరీలు వదు 
గు ద జ ది 

పర్జన్యవత్త్యాగ పరులు కావలెను. 
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చ్విః  శ్లేశమ్ము భరియించి డేళమ్ముకొసలు 

వాసింప నను విడువారు కావలెను. 188 

మ॥ మితవాదుల్ తిల - వత్యమునకున్ మేకోక రోజినిం 

బతిగా( జేసి భవివ్య (సును డొల్పన్ చున్నారు! 

అతివాదుల్ తమ ని యమ్ములను ఇావోటిం తీర్పింతు శే 

మతి యధ్యతత ను నున్! వ్యతికరంచో సంస్థ భగ్నంబగున్. 

శ॥ మివుల కలంగిన “జా బుల్” 

గవర్నరగు “హేరు' (పక్కలిన్ మును వెనుకన్ | 

దొవరున్ దక నరయ డౌ / 

ర! చేరు నొక రంగు, నెందు రాజ దోవాుల్. 140 

అక్ర క్ష భూపేందచం[దబోసూ! 

శేపా “ఆనందచం[దశే”తో సభ, మీ 

స్థాపించు తిరోగమనము 

“నే పతియు నొవ్వుకోద యీ వంగధరన్. -141 

భః  భృకసంఖ్యుల మముగని బా 

రిసాలు కాం(ాసున నొప్పిరి మదిష్టములన్ 

నసిగిరి వై. మితవాదులు 
| 

శిశిరమతి నరేం[దచం(దనేన్ గు _ప్తసుధీ! 
142 

మధ్యా॥ఆధారవడము విటిగిన యాయు ధమువయి యుద్ధమున 

బాధించు జాతిని జ్వరము వలె పలు సా చ్చునెడ 

కోర, మాచవేశ మాద్యంబె కొటఅవడనీక  -వలె 

శాభాంతమ్ము నడుమనడుము శారోయు (శ్రమళబూనకుశది 

ఆనా భవా ల్ల పోస wh ఫై 

గీ అష్టదిగృంధనము చేసి అ [త్ ఇ 7 

శాసనమ్ముున కోళాన జయమ్గాగ' 

సర్వతం| త్రన్వతం త్రతసాధ్యవడును “ 

కదన మొక్కటే లిండుగా. గోనంబడును. 144 
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ఉ॥ నూతనపతవాదమును నూల్కొొనినార మటందు రెందబో 
(పాతవడిన్ మెలంగిన వివశ్చితు లాస్ట్ర నువన్యసించి మా 
రీతులు, చేతులున్ వలయు రిత్రలు గాక పరి శ్రమమ్ములన్ 

మూతులెగాదు, మేనులును పోవలెముందుత రాల కర్చ్యముల్ - 

శాః దాదా శాం గెనునాథు డౌటకు తిలక్ ధర్మీం | దుడొ ప్పెన్ సనా 

చాచా యొప్పుకోనేెన్ ,వివాదమొకు, తాదాచె దీనిన్ సమ- 

స్తాధిమైనమువారికిన్ చెలియన ట్లావ్వోనసంఘంబు, కా 

వా! చౌరాత్మ్యము లివ్విపాళియితరత్ పాళిన్ దగాచేయుటల్ . 

in “కోమిల్లా న్" “చిటగాంగు'న 

“మెమన్ సింగు'న “బిపిన్” నమాగతజనళా 
స్థామము (కమవృద్ది మెయిన్ 

సీమోల్లింఘన 'మొనర్చం జెప్పెన్ సథలన్ . 147 

ఆః వె।; బలిత మైన గుంపు వసలేనివా రంచు 

కొలది యెన కాదు బలిత మంచు 

చెరిరికొలువుం జూచి పెదవితో ముడిచి వి 

కెత్తు ముక్కు గోఖ్లె జిత్తువాడు 148- 

శ ఒక ప(తిక యతివాదియ 

ని కథించె నుశేం[దు, నెట్టనియిలువుకో టా 
వికస్తితముఖునిది నానా 
టికి వెలియన్దొడగె నప్పటినుత య డేమో! 149" 

ద్వి" ఏ పనిన్ జేయడో ఆ వనిన్ గాల 

యాపన మారే తమావణం చాడు. 150 

గి ఇండియాకు రాజ దోవా మెజ్రిజీమ 

కంటిలోనలుసంతయు నంటనపుడె 

రాజ కీయసంన్మ-రణవిరాజి యగు న 
దని వచించె భారత కార్యదర్శి మార్చి. 151. 
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ఆ॥వె॥ 

ఆ॥వె॥ 

ము 

నావ |క్రమవథమున 'నడపు నావికుడె “మా 
రే, యతండు నేమి సేయు నిపుడు. 
అక్కటా! కరమున చుక్కాని లే.దని 
“వెడరుబర్ను ' “వుడ్డు" నొడివినారు, 152: 

ఓడి తొమ్మిదింట నొక దానిలో( గెల్చు 
విన్నపములు సేయు బిచ్చగాడు 
పన్నకములు పన్ని అన్నిటిలో ' గెల్చు 

శార్యశూరు డైన కచ్చెగాడు.. ౧౧.౧ 158 

నదులున్ గొండలుచాటుచు న్నెగసిహూణా! శి చ్రనంబిప్పుడు 
న్నది"సిల్సైట్ "పయి (వాలి, యెచ్చట 'బిపినొపాలానవిచ్యార్థికో' 

టి దళనై చై్నవుణి నేర్చి పూనివదొ లారీ!రాజవి[ధోవాముల్ 

శ్లో థముల్ గా శెట'స్ట్రీటునున్ మరియు'మేజస్టీ)టు'నున్ గొన్నవో.- 

ళా 'ఛజన్” శల్వినినై. నిక స్థితికి వృద్దిన్' గాని 2 మోవితో 

నీ బాలావళి యాః గ్గ గ్లపాలనముబగెల్ న్ పట్టుకొన్నాను రం 

లండనుపోయె: 

రం డనినట్టి: వ ర. నుతరా 

మండితమందవోసము: 

"హాండులు నందటణిండ్ల వొ '“నవురోజికి గురుల కనుల్.- 



క్త రి 

ద్వి 

- అను॥ 

oa 
పనీ ॥ 

వ్. 

ట్వి 
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వంచనదమున నంబాలా వురి నుతి 

గాంచిన (వదేశకాం[ గను జరిగె. 159 

ఏమి [వయోజనంబు మన కిప్పటి శాసనసంస్థతో ననం 
గా మహితుం డొకం, డొకడనకొవలదీదృళ సంస్థ యంచులా 

లామురళీధరుం డనె, జల మ్మురియన్ సదనమ్ము గూల్తుమే! 

భూమిజమున్ దళింతుమె యెొవోపురువుల్ బడిపిందె రాలినన్, 

చారిసాల్ సభలో తీర్చు 

|వభుతన్ చేడకుండుటల్ 

(వభుకావిచ్చిన్న మై వై 
[సాయికికా సభ వైరిజెన్. 161 

వంగవిభజన రద్దగువజకు దాని 

గూర్చిన (పతిజ్హ యేశుట కొమ్మవేయు 
నదియ జరుగు రాఖీబంధనం బనంగ 

తోర మొకరికి రెండవవారు కట్ట 162 

వం దేమాతరమున నర 

విందు డిటులు నెన్నొ వాసే, "వెలసెను రాఖి 

ఐంధనదినమున వంగము 
నం దంతట వృాదయమోషణధ్వనితనభల్ . 168 

వచ్చెన్ లండనునుండి బొంబయికి,నావన్ వీడుచున్ బోయి 'స్మే 

'రాచ్చ(శ్రీ మెవాతాను చూచికుశల[పళ్నుండు గోళ్ల సఖా! 

ముచ్చెల్ నీయవి తెల్పెనీతిరు గుడున్ బూజ్యుండు దాదాకు మే 

లెచ్చేగొ!యని పృ కు, డాతనికి వాచించెన్ నవాభా కిటుల్ , 

మది బలువున కో డెమగడు నౌరోజి 

యెదురు మున్ఫటి కన్న నేల్బడిన్ మిగుల 
న్పష్టమ్ము నిరుడె “ఆమ్ స్టరుడాము' "సో 
లిష్టుల నభ మవోత్కృష్టవాదమున, 1665 
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గీ 

ద్విః 

నాలుగు దిక్కు లున్న భువనమ్మున చేశము లెన్ని? అన్నియు 

చ్వేలము తెల్వితో. [బతినిధిత్య్వము భూషిత మెనవారి నా 

యోలగ మొవ్పం బంపినవి,ఓయి!మవాశయ' చానినేత “వా 

నో్కో'లల డచ్చి రాజ్యనభకున్ మణి, వాచనముల్ (వళ_న్తముల్ 

ఆ వానోల్ కృతపరిచితి 
మై వాళొని (లిటిషుభరతమహిదుర్రళ, మౌ 
నావిష్య్యూతబాధ సభ న 
వో! వెడతడవు నిలబడగ నొనరిచె దాదా. 16 

మెత్తది గాదు దూది వలె, మెండుకరోరము కాదురాయటుల్ 

కుత్తుకకో సీకో యనొకకో మలఖడ్లము వాని వాద మో! 

సత్తమః సిగ్గుమార్కు నిడ సల్పెను భారతభూమి నౌ |బిటన్ 
కృ(తిమపాలనముగ్హైపయి చేకరవం బగు తీర్పునన్ సథన్. 1668 

(విటనువై నసమ్ముతిసభ "వెట్టినారు 
భారతీయులు లండనుపట్టణమున 

దాని యధ్యతు డై_నట్టి చాదభాయి 

నిప్పు [గక్కాను తిన్నది పప్పు నాడు. 169+ 

అంగుళము మేరయును సాగ చాంగ్గ|వభుత 

భారతమున నీరీతిపాలనమున 

నన్న దొక నిప్పుకణిక, నే డతడు పంచ 

చారపూతల మందుమా తలను కొనడు, 170. 

ఒకటి వ్మతిః హూణమి[తకము చింత 

విజిగిన పులును విజుగలే దరె! యనగ 

చింతయే విజుగద పులు నెట్లు విలుగు?- 

ననుచు చానికె వాసి వంపె నవురోజి; 171: 

అన విన్న మెవాతా త్య 'దేతదు కంబు 

మొనమొన్ననె చదివితి ప|తిక నె, 1782 ' 



AT8 వందే మాతరం 

-శా॥  నిన్నన్ మొన్ననె కాదు సాలుతొలి/గంటిన్ బల్కెవాఛా [బిటి 
వ్వన్నెన్ మెచ్చెడు దేళభక్తులకు చాచా,(వానె వంగమ్మునన్ 
నన్నావాం బఖిలంబు ముఖ్యమని “ బెంగాలీ”కి తత్ప|తికన్ 
దన్నా థుండును రేం దునిన్ బొగడుచున్నారోజి మితో త్తమా 

కథ ““మేడంకామా శస్త్ర 

(క్రీడ (బభుత నడవ నెచ్చిజీనది కలదుకా 

చా!డగరకు డగర యయిన 

చేడియ నౌరోజివద్ద సెక్రటరీగా 174 

క, అని పల్కన్ వాఛా, యా 

వనిళాన్టానమున నేడు వనిగొనె జిన్నా 

యనగా గోఖీ, గాంధిన్ 

గని కడు తడ వయ్య నో! నభా! యనె మెవాతా. 175 

మధ్యా॥అడవి నొటడుగుల కోకటి యడ్డము చెట్టు, వసింప 

నడుగడుగున కొక చట్ట మడ్డమె ఆ(ఫికా, నందలి యొక 

చెడుదాని "పకఠథించుకోలఅుకు (శ్రీగాంధి వచ్చె లండనుకు 

నుడి విని మొగిళు అెజ్టవడెను తరులు పూల్ రాల్చుకొనెను. 

మధ్యా॥గంధమున్నవి కొన్ని పువులు, గాంధి వెనుకన వురోజి 

ముందు, నెందణొ యధికృతులు పొందిరి స్నువభాత మిది 

సందర్భముగ, నుడు లొలికి జడి కొల్సిరి నవనూనములు 

గంధహీనములు, గాంధి చనె, (గక్కాదలితి నేను నిటకు. 177 

క॥ అన గోఖ్లె విని యయ్యా! 

యని, సిగిరెట్ పీల్చి వలపు లలమన్ బొగ యో 
జనమై మెవాళా దాదా 

మనము స్వరాజ్యగత మౌట మనకున్ 'దెలియున్ 178 

ఇక బాలుడు వోలెంబల్కు, మృదుభావ మవో!తిలకింవ గంగలో 

పాలు, పర్మవకాశితుడు వట్టడు కాం|7ను నేలు గద్దెలోం 

జాలిన వానినిన్ బరులు నైతము శాదనరానియట్లుగా 

జాల [శ్రమించి యెన్ని తిమి నజ్జనుడానవురోజి నా పునిన్. 179 
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తంత్రీ వార్త నిదియు ని 

శ్చింతగ నాతనికిని వనిచితి, మత డ”ప్పెన్ 
చింత యిపుడు కలిగను తక్ 

స్వాంతమును విదేశవన్తుశ[తువొ యనుచున్. 180 

ఐన బెదో యెనది, రే 

"వే నారోజి దిగు పెరలు వేడిననున్ స్వా 

రీనుడు గానటులున్ గో 

ఖేనాయన! చూచుకొనవలెన్, లికె నిటుల్. 181 

“ఆజీచాచాజీ ఖే 

శీ'జీ మెవాతాదు లనునరింవగ. గలక 

రాంజీరిను నౌరోజీ 

(భాజిలెను మదీయమందిర మనె బెనర్జీ 102 

“"దాదాభాయీ నీవే 

కాదా స్వాతం|త్యదాయి' కలకరాలో 

వీదుల గోడలు త న్నా 

మాది పలకరింవం జిత మనె నౌరోజీ 18292 

కూర్చున్నారు ఫిరోజిషాజనులు నాంగ్రోయిండియ నైందలో 
చర్చన్ గోవ్విని దాదభాయి కొక (వ్రశ్నన్ వేసినా ఠరో[దయా 

చర్చి! నే డతివాదు లు[గులు సక(న్త్ర|పోద్యముల్ , నీతికిన్ 
మిర్చిం బెట్టిరి కంట, నేమ'నద?వెన్నే[ పాణముల్ పోయెడిన్. 

దాదా వాకొనె నేమనందు జగ మంతా యేమను న్నే నచే 

చీదున్ వాడనె గాని కంటతడితో కీర రి ంచుకొందున్ వెత౯ 

చె డౌష్ట్యం విటులే గనంబఅవ జర్మన్ గాని ఫ్రాన్నేని వ్యా 

పాదింవన్ దొరకోరొ?యీ దొరలు తత్చాలావళిన్ బాలితుల్ 

లతలు చావలేదొ (వజ! లకణదృష్టి (వభుత్వమందు చా 

లా తయ మై రుజల్ వెరిగి, పాణము లోమగలేము, పాలనా 
భితము ెట్టలేదు కడువేడిననుం |అజకున్ | పభుత్వ, మా 
ర్యతితి యూరుకో దుగద!ఐననుయత్న మొన ర్తమాపగన్ .186 
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అను। 

చ॥ 

వందే మాతరరా 

అని దాదా వాకొన నా 

ఘనులు పొశకాలిరి, యనర్హ్హ్యక విత వల వెడ 

ల్పున(, గోరికవలె బొడవున 

గనబడె సమలంక్ళ తంబు కాం గెసు"పెండాల్' 186 

ఆదివణ కెన్న డంత జన మాగత మైన సదన్సు లేదు, నం 

దిది కడు ముఖ్యమై ,వతినిధిత్వవిరాజి యనాగతుండు లే 
డు,దొని క డింది, మెత్తని యెలుంగున వోటుకుంబెట్టం బోకుడీ! 
'యొదిర్మి వభుల్! త్వదిచ్చ గమనింతుము మేమనిగోఖ లేయనెన్. 

వజలు వామపాళి నరవిందు డాది,ద్వి 

తీయుడున్ గపర్ది,తిలకొనరు తృ 

తీయుడుగను, లజపతి చతుర్ధుడును, పాలు 
వాని వెంట, యిదొక పంక్తి యింతి, 185 

అజితసింపహుడు దత్తు నశ్షు యింకెంద 

తలొ జనులు వెన్క బారులు దీర్చి కలరు 186: 

బెనర్జీ, మెవాతా, గో 

ముఖ్యు లిస్తాంమతన్థులున్ 

స్థితుల, దతీణపతకూన 

తతుల్ గా, జర్నలిన్లు “లున్” 190. 

అది సభ, దాని నాథుడు హిమర్హువు లెనృదిరెండు చాకినన్ 

మృదు వగు వేడితోడ నెదురించిన యోధుడు నేది దారియ 

న్నది యడుగంగరానిది, జనైక మె దైన నదే వటారి, చొ" 

న దినములో స్వరాజ్య మను నా నవురోజి విటి మ్వభావుడున్ 

అతడొకమో షువంళ్యుడు,తదాఖ్యయు 'రాసబివోరి", వల్కులో 

నతినుకుమారి, వెన్మమును నాడు. పభుత్వమునాడగోరి, స్వా 
గతమిడరారయాయనుని కాయమురాయడుగా (తదాఢ్యు డా 

గతులకు తెల్విరాలుబడి నాంగుల 'యేలుబడి న్ను తించుచున్. 
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30) 

ఎల్ల లోక నభల తల్లి లండనుసభ 

మనను మనల నేలుకొనగం. జేయు 

నన్న దాది వాక్య మతని యువన్యాన 

మందు, నుద్య మేచ్చ యంతమందు, 198 

ఈ సభాధ్యతునిన్ గా( ద 

'న్నెన్నుకొన్నట్లి వారికిన్ 
ధన్యచాదము లర్పించి 

ధర్భనిర్వవాణాత్ము డె 194 

బోనర్చికి, తయాల్టీ, కా 

నందమోపానబోనుకున్ 

పీరరాఘవునకునున్ 

(శధ్రాంజలి ఘటించుచున్ 195 

“ఐరిషులీగు'ముఖా ంగ్ల దేకస్ట 

సారసంస్థలం గృత త వినుతించి 

పాలనా పకటితవ। మ్య్రులందు6 

బోలిన మ.ఖ్యాళ ల మూదలించి 106 

రాజు, రాణి, “జెన్నరుమేను, జై 9టు, మారె 
సయ్యదవామదు, డేవను పైరుడ్యూకు 

వాంటరున్, మెకాలే," షల్కినట్టి నుడు లు 
దావారించి, యీ రీతి చాచా వచించే. 197 

ఎ ది+వర్తమాన, మది యెట్టిది భావ్యము? భారళావనిం 

నవారి కన్నదియ మూలము నంగతి చర్చనీయ మి 
వృ న, నై నదాని కఅవన్ వృథ, యింతకు. గానిదానికే 

గట్ట (బూని స్మక్రమముగా నగునట్టు [పవర్తిలన్ వలెన్ .198 

ఏ పద్దతి యే నియమము 

లీ (పభుత వహించు ముందు, నిది యొకటి, _పజల్ 
(శ్రీపాలన మది యగుటకు 
నే పవ బోధింతు దాని, కిది రెండవదిన్. 199 
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ఆ॥వె॥ మొదటిదానిగుణ్చి మెరలింతు ౯బెదవులు 

|చిటను(వజల కున్న వన్ని వాక్కు 

లన్ని పాలితులకు నగు భారతుల కని 

"రెండుసార్లు పగకె (విటను పభుతం 200 

చ్వి॥ |బ్రిటనులోనే పుట్టి పెెగిన యటులు 

_దిటనుపాలితుల భావింతుము ననియె. 201 

శో॥ మా యూపిరి స్వాతం(త్రరము 

సాయము స్వాతం[త్యమం దొసంగ నెవరికే 

నీయీ మా జాతి తయా 

రీ యుక్తులు మం తివరుని విపృటతనివే. 202 

ఆః పఏ॥ మనిసిరొమ్ము "పెంచు మందు వేరే స్వతం 

(తత యటంచు. బలికి హితుడు మున్ను 

వాని పేరు మారె, యేనికేనియు స్వతం 

[తతయు నవాజ మతని తనువుతోడ! 208 

ఉ॥ కావున భారతీయు నధికారము తక్కువ కాద ఆంగ్ల జెం 
డావిడినీడ నీతడు నిలంబడియుండ న్వతం|తతా_పికె. 

యే వడిమై స్వతం|తులయి రిప్పటి “బోయరు”! లేల? కారొఆ 
మేవడి వందలేండ్రబడి మిజ్జును చూచెడివారు భారతుల్ 20%్తీ 

“గేయం॥ నాగరకత తక్కు వైన నాడె అంత నీతి చెప్పి 

యీగరాదు నేడు, లండ నీయవలె స్వ రాజ్యమున్ 

బాగు స్వపరిపాలనమ్ము వందరెట్లు, పరుల దై 

యోగు సుపరిపాలనమ్ము, వూణు లన్న మాటలే. 205 

ఏది యైన కోరినప్పు డిచ్చెనేని దాతవై 
నాదటయు (గహీతకున్ ఘనంబు లోకవిదితమే 

కాదు దాన మిదియు నెవరి కలిమి వారి కిచ్చుటల్ 
సాదరముగ6 (బభుత (వజ కొసంగుతన్ స్వరాజ్యమున్ . 206 



స్వరాజ్య ఖండము 488 

చః తీరిపెము కాదు, మానవుడు దేవుడు సాకులు గాగ భారతో 

ర్వర తనవాక్కునొందుటకు. బడ్డ్దయభామ్యముకష్ట మెంచియున్ 

బరిగణియించి మానవత భాతృత ధర్మము న్యాయకర్మమున్ 
త్వర నిడుగాత! గేట్ | బిటనుపాలితవాచనమై న్వరాజ్యమున్. 

మధ్యా॥ తన శాఖలను తా నగము కదల్పుకొనును, తన యిచ్చ 

గ 

తన రాజ్యసర్వళాఖలను తా నిర్వహించుకొను నిక 

జనము, వైజ మీది సాంఘికము సాంస్కృ తికము నార్ధికము 

నను విభవముల స్వాతం[త్య మను జగత్సాణమ్ముతోడ.808 

పన్నులు గొని ధనము తమరి 

కు న్ననువున ఖర్చు వెట్టుకొని చట్టము లా 

తో్ళోన్న తికృతములుగా. (బజ 

లెన్ను కొనినవార లిటను 'నేలుదు రవనిన్. 209 

(బిటను వర్య వేతణము సంఘటిత మిచట 

నధిని వేళ రాజ్యమ్ములయందు నటులు 

నంత యొకసారి గాకున్న నింతయింత 

పుడుకుచున్ స్వరాజ్యము పూర్ణ మిడుత! (ప్రభుత, 210 

తరుణము నర్వవిధమ్ముల 

సరిపోయిన దిపుడు, భరతసర్వంనవా భూ. 
వరుడు నతని వర్గమ్మును 

న్వ రాజ్యమును నాటి యరయవచ్చు ఫలంబున్. 211 

రమణీయ మైన యారంభమ్ముతోడ 
కమనీయ మంతమ్ము గనుగొనవచ్చు. 212 

ఎవ డా వెప్పెడివాడు భారతజనం బెన్నేండ్లా నేర్వన్ వలెన్ 
నవు రౌ పాలన నల్పుకో ననుచు, నా సర్వజ్ఞు డజ్జుండె,యీో 
యవని న్నాగరకత్వ రేఖలకు వీజావాపనం జేడు చే 
నె విచారించిన థారతున్ గుటిచి యీశీర్లో క్రిపల్కాడునే! 818 
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కక్ష 

అను॥ 

క్ల 

ర్! 

క) 

ఇప్పటికిని లండన్ నభ. 

జెప్పగలరె యందజున్ సుళిమితు లని యిం 

దిప్పుడు [పజ కడుమెలుగు-అం 

దప్పటి యా పార్లమెంట్ సదస్యులకన్నన్ . 

చైనా పరిష్యూరష్యూల 

యేమ్య మూహించి, యా జపాన్ 

మిట్ట మేల్ గాంచి, దేళంబు 

కుస్తుల్బడి సహించునే! 

దయ చల్చి యభ్యుదయ మప 

నయించు నేర్చు భరియింప మనునది తీ రై 
రయమున. గోరు న్వ రాజ్యము 

నియతంబుగ( |బజకుం |బభుత నే డిడుగాతన్ ! 

చింతకాయలు రాలవు మం[తములకు 

కాని దిగజమ.ల యున్న వానిచెవులు 

పీలకుండునె! తత్సభో ద్వేలకుతుక 
మేదురీభూత కరతాళ నాదమునకు). 

నావికనే నికబలములు 

మావే, మాకొటకె యవ్వి, మావే వ్యయముల్ 

మా వితరణ కప్పమె, య 

య్యీవియు గణితానుసారి యింగ్నీష్పభుతా! 

అది యీవ ద్దని నభలో 

నెదిరిన చెన్నాదమునకు 'నెలనవ్వుచు నా 

పదవి యిపుడు కా దర్భకు 

ని దళన్ చాటవలె యౌవనేచ్చకు ననుచున్ . 

మ సలియట! యిత డొకతీ 

ర్మూసలి యని వాసించెడి నసదమున కిపుడే యీ 

పనలు సినలుగా నమలున 

మసలకావల ననుచు ఐలిక మరియును దాచా. 

వందే మాతరరా 

214 

215- 

216: 

217 

218 

లై19' 

220 
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fr 

శ 

గ 

చక 

న్ 

ఆత్మసాథిగ జనితమో ఆశయంబు 

నంగతం బగు పాఠాడ నంగణంబు 

మావి మీవి భావాల్ గూడి మనవి యైన 
యంత నమ్మక మున్న దాంగ్లాళ్ళివెని. 221 

ఆరంధించిన యత్న మంతగముగా న(శాంతు లై గూడి య 

ల్లారున్ దేళ్యులు నిర్వహించునెడ నేలా? మోసగించున్ జయ 
(కీ రాఢాబలరూఢమున్ భరతధాతిన్ జేయగా 'నేమముల్ 

దాగా లై_నవి యేకవర్ణ ములు తోరాల్ కట్టుకొండీ! (వజల్ 

అంగడి నన్ని వస్తువుల యట్లు తన 'ర్చెను పార్గ మెంటులో 

నన్ గడు మితు లైన బుధనాథుల భావము, లిందునందువా 

గృంగులచేం (బజాత్మ మన కానికగా. బలికింవం జీసీకో 

శృంగము బాకు వాం ఛితము, పొచ్చు గవి త్తముఖర్చుకావలెన్, 

ఆన్వ రాజ్యము [పభుతచే నన్నివనులు 

సరిగ జేయింప( గాం(గను మెటయవలయు 

నెట్లు మెఅనె నిర్వది రెండు నేండ్ల నుండి! 

అవిగో! తీర్యానముల కోట్ల లారయండి! 294 

అని మెహతాదుల మోమున. 

దన దృష్టిన్ బఅపి మరి పదంపడి. బలికెన్ 

చను బోరగ బెంగాల్ విభ 

జన మట, నిది నీతి దాటి చనరా చెపుడున్. 225 

శెలివిడి రొన్చైతో స్టిరమతిన్ భుజియింతురు హూణులెప్పుడున్ 
ఐల మది వారి, కా బలమువల్ల జయింతురు, దిని పేం చి 

న్నలరుం | బచార మంచుననినన్ , రవరల్ [బిటనందుంబ (తికల్ 
పలపలవో యెడిన్ మనవి వానికి శిమ్యరికమ్ము చేసియున్. 226 

హక్కు. లేల కావలయునో యిక్క డాడి 

వాకు. లేల యీవలయునో అక్కు డాడి 
(వజకు6 (బభుతకు, నాయకుల్ వజలుచుం[దు 

గాత' భారత గొౌరవాళాళశమందు. 227 
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ఆనె॥ బొంబయీనగరియె యంబ స్వదేశోద్య 

క్ 

ఆను॥ 

ద్వ్వ॥ 

ఆను॥ 

కన 

ద్విః 

మమున, కిద్ది నాదు మణిగ( జొచ్చెం 

(గుమ్మరించె దిని గోపొలరావ్ మవో 

రాష్ట్ర్రమందు (బీటనువ9కరి నొవ్వ. 298 

తలయు కిరీటము జాతికి 

నలరున్ జెంగాలు, జాతి యనగ ముసల్మా 

నులు ప్లస్ హిందువులు, నిటుల్ 

వలికెన్ సయ్యదవామర్ విపళ్చితుడు తొలిన్. 229 

మతాలు కిటికిగోడ 
దర్వాజాకప్పు లిండియా 

జాతీయతాగ్భ వాంబందు 

దీనిన్ గుర్తుంచుకో దగున్. 280 

పారిశ్రామిక రాజకీయములతో ( బాటున్ దగన్ సాంఘిక 

|[పారంభంబు (తిమూర్తమభ్యుదయ ముద్భాసించు.(బత్యక్మమె 

సారింవన్ వల దృష్టి భారతము దుష్టం బాఫికాపాలనం 

బై రట్టాందెడి భారతీయులపయిన్ ద(తత్యదీనాళవె. 281 

ఇకనుండి కాం|గనునకు పార్గ మెంటు 

నకువోతె నొక నిబంధనపాళి వలయు, 282 

(శీచాదాభాయినౌరోజీ 

యీదృగు కి వచింవగా 

మోదించు నభ? దిర్చుల్ త 

చ్వాదానుగతి వర్తిలెన్, 288 

వి_ట నేగి యచటివారిన్ 

స్పుటితభరతఖండసానుభూతులనున్ జే 

యుట కుంకించె ననుచు సభ 
వటుమతి గోళ్లకు ధన్యవాదముం బలిశెన్. 284 

ఘన మైన రాబోవు కాంగెను వర్తి 

లును నాగపూరునం దని యొక తీర్చు. 286 
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క్॥ కారముగా. దోచె బహి 

ష్కా-రము మితవాది, “కంవికాచరణముజుం 

చారు” |వవేశింపించెను 

తీరువుకై దాని, గుండెతీ పది |వభుతన్. 286 

గీ అపుడు [వతిపాదితం బది యాంగ్ల చేళ్య 
వస్తువుల బహిషా్మ్యరము, మెలిచెం దిలకు 

వంగమున కోనీ రవతలివారు, సాంగ 

భారతమునకు నివతలివార అనిరి 287 

ద్భి॥ “కాదుకా” “డాశాను కాం(ాసు (పజది 
“మాదే !వజల మాటి వాదముల్ మొనచె. 288 

సక కరము మీ నుడి దొడ్డ కర మిత్తురే యన 
కరచాలనముముంచె విజి? నొకడు 
గుడ్ల గూబఫొటోను కొనివచ్చి తత్సామ్య 
తను గూర్చి పొగడె నొక్కానికి నొకడు 

జితరామబాణ మె |శుతివం క్రినిన్ దూను 
కొనిపోయి నొక యువా గణిది యీల 

“మీరు రౌడీలురా" “మీరు శేడీలురా!' 

“షేంచషే” మని వగలు చిచ్చుబుడ్లు 

గి ఒప్పుకో మొప్పుకో మని యొక్కవైపు 
తప్పుకోం తప్పుకో మని తక్కువై పు 
రవ్వ, కణిక, కింజ్యాల యె రగిల మంట 

యిట్టిదేనే మొ! అగ్ని వరీక యనగ. 289 

మధ్యా॥గునపాలుగా [వలాపాలు కూలెను కాం| గె సన్నారు 

కనన్యయ్య నుడి “హిట్బు'ఫిట్సు" కాలముచేసె 'మైనార్జి' 
మొన మొన్ననే తీరినట్టి మురిపాల కాం[గ సన్నారు 

కనినవారు వినినవారు కావలెననుకొన్న చారు. 240 

ry F 
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మధ్యా॥ళశాంాను కూలనున్ లేదు కాలమున్ కేయలేదు కడు 

Au 

చ్విః 

Ar 

చ్వ॥ 

గీ 

నింగితజ్జుండు తిలకు డీ వట్టు సళ్ళించినాడు 

సంగతంబు స్వదేశ్యవస్తు సంధన్ విదేశ్వనిరసన 
మంగీకృతము మోక్ష మగుకు స్వర్గము నికృత మన్నాడు. 

దాదభాయి ఆనందగద్గద ము స్వరము 

కావలె స్వరాజ్య మే యనెన్, |గాలె తీర్పు 

కలకటాచెట్లమీది వతు లెగిరి వలి 

చినవి తద్గోష్టికరతాళనినదమునకు. 242 

ఈ నిముసమ్ముదాక [బతికించి సభాంతరమందు నాథపీ 
శాన వసింపం జేసి కొర డైన ననుం బలికించె దేవుడీ 
మానున,నేను ధన్యుడను మత్సఖులార! యటంచు వించె దా 
దా నివు రేగి నిప్పుజిగిదందడి యిప్పు డనన్ సభానదుల్, లిశలి 

జాతీయగీత మై సంపరితం బ 
చే తొలిసారి వందేమాతరంబు. 244 

ఎగిరె “బాల్ *కన్నుబొమ, సరాళించె “పాల్”, క 
థించెలాల్ ' పరి|శమముల( బెంచవలె, స్వ 
దేళ్యములను కొనవలె ద్యాగవళ్య మై (వ 

జాళి యెల్లెడ నని, తీర్పు సందడించె. 2465 

అత్మ గ"రవము స్వయంపోవకత్వ 
మాత్మవిశ్వాన మిం డొ ఫలా అనిరి, 246 

వంగభంగములు రెండున్ గల్స( బడ జె 

లంగ ది రక ముసల్మాళా పరియింవ, 
జా తీయవిద్యతో శాల లొప్పొందు 

గాత! మెల్తెడ “పాల్ * పకథితము తీర్చు. 147 
ఓరగంట. గన్గొని తల యూవ “మెవాతి 
వచ్చి తన కంటం జిరునవ్వు వారు(బోయు 
నా నునేం(దుని శారిసాలందు “ఫైను” 
వడియు. బెదరనతని తిలక్ (వస్తు తించె. 248 
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మధ్యా॥అరవిందుడు గొణుగం బూర్జ మా?న్య రాజ్యం విది యనుచు 

నరరొ్లై రానిమ్ము ముందు నా తక్కు నర నడిగెదము 
తరువాత, మన యుద్యమంబు ధణిత పూర్ణ స్వరాజ్యంబు 

తణి యున్నది,పరి యున్న దని తగం బల్కె లోకమాన్యుండు 

ద్విః 'రాజకీయముగ స్వరాజ్యం బె ఆర్టి 

కౌజస్సున స్వదేళ్వ మనే అజవతియు. 250 

శక॥ తను మించిన సింవాంబును. 

గనె బొంబయిసింవా మిపుడు కలక రాలో 
నని యెజిగిన సందర్శివ 

రనిచయమం దొకడు 'చి త్తరంజనచానున్ '. 2651 

మధ్యా॥అంతటి రభసంబు జరుగ నా నవురోజి కేల్ మోడ్చి 
శాంతముకాంత మని యొక సామరస్యంబు సృష్టించెం 

గొంత లజపతిరాయి తిలకున్ దోడువడిరి, జలమున 

శాంతించు జ్వాల, వెనుకటి చాల దర్చాల్ నేడు పీల, 252 

న్న ఎన్నిటన్ గొవ్పచవా డైన నన్ని దేశ 

సేవలో తొన లై వాని స్వీకరిం[తు 

కానినా డట్లు వా డగాకాణివాడె 

లశ లున్న నియంతృత్వలకతణమున, 258 

చ్విః మరణళిత విధించె తరుణత కాం[గె 

సు రహింప నటు చేయుచున్న వృద్దతకు. 2654 

మధ్యా॥అవినీతివరుడు కావచ్చు, నతినీతిపరుడు కావచ్చు 

నవరించుకొన వచ్చు తప్పు, నవరించుకొనక పోవచ్చు 

వవము వీచువబకు |బిటిషువబా డస్వతం[తుండు కాడు 
గువల కూతల కొడిగట్టి కొడిగట్టిపోయె భారతుడు. 55 

ఆ॥వె॥ ఏ జనుండు నెలవురోజున దేళభ 

క్రుండొ వాని జాతి కొరిమె లేదు 

నేడు కాదొ రేపు నెగ్గును రష్యాను 

విఫ్రవంబు, దిని వీజ మొరిమె, 256 
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ఇటు అనుకొనిరి యం చేశెంచినట్టి 

వటుమతుల్ | పతినిధుల్ వసతికి. జనుచు. 205" 

ఎజ్జిసిరాలోం బగబును 

వహుజా! యని వశతికలు తదూహినిలోనకా 
మిజ్ల్డుకానిన (కొందీర్చును 

గుజ్జమ్ములు కలముపోరం గొన్ని (పభుతకున్. 256 

విసురుగా. బోవునపు డరవిందఘోషు 

కాలివై నొకసార్ణెంటుకాలు పడెను 

చిత్తరంజనచాసింట. జేర ఘోషు 

చాను కోట్లు కట్టింవగ తగ్గె నొప్పి. 259 

ఇంచుకంత నిలచి యేదొ వ్యాసోవాము 

మెఅయ మననులో 'నెవరికిం. ఇప 

"కిగ వేగ మోము, హితులు విస్మితులు త 

త్చార్భ్వనిష్షతిలక [పముఖబు ధులు. 260 

తిల కీది యేమొకో?యనియ్య,తీ రిది వానిది నేనెబుంగుదున్ 

బలికెను చాను,నే* జనెదపాల్ నొడివన్ ,జనుడయ్య! యేరిని 

న్నిలువదు వేచ దుద్యమము, నేనును[శ్రీ, తిలకుండు నుండుతా: 

పులు నభ కానిచో జయిలు,పోరచఛి 'దేశము,_కె శరీరముల్ .261 

అనె కేల్ మీసమ్మును తా 
ననుకొన కంటుకొన లాల్ ,భళా![యనె కాల్ ,పాల్ 

చను టిపుడు చెన్నపురి కి 
రనుమానింపకుడు చి_త్తరంజను డనియిన్. 262. 

విపీను డుపన్యసించునెడ 'వీచి' నగోచర మౌను నై కతం 

బు పలికినంత సేపు,కడు మొక్కల మేల్చడివారి దండకో 

టిపని బజారులందు, నొక శుమిటి యెత్తుకపోయి కల్క-టా 

ను పఅచిన కై చెన్న పురినూత్న వికాసము, దత్తువాకొ నెన్ .268 
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ఆ॥వ॥ 

ద్వి॥ 

ఆగ వ 

మనకు నాగవూరున 'నెనంగు “కామ్మని 

యజితసింగు “|? 'నృననెడిలో న 

కూడినాము చానిగూర్చి, యెవరి. తోవ 

వారి దయ్యను లజవతి వచించిె, 264 

కూరళ్కా౦[గెనునన్ మన 

పోరు ఐలియు ననెను చాను, పొనరెడి నటులే 

భారతదుస్థితి మది లబ 

ర్మా'రీతిగ దొలిచె, సెలవు! లజవతి నొడివెన్. 285 

దేవత అప్పుడప్పుడు చెడే నొక శాపవళమ్మునన్ ధరి 

(తీవసతిన్ గహింతు రని తెల్పగ వింటిమి, చూడకుంటి, మా 

కోవకు చి_త్తరంజను డగున్ మణి, యాతని శేతి టీ సుధా 

(స్రావము, గోష్లివారి ననిషణ్ఞుల నా సుహితుండు వీడ్కొ-నెన్ , 

అవకాశ మున్న సంధ్యావందనంబు 

వావనంబు, నిరు"వెద్ద లరిగిరి బసకు. 267 

కపిలవర్ణ ంపుమేఘమున రేఖలు కోట్లు 
విడిపోయి యురియాడు జడలు గాగ 

శ్వేత వర్ణంపు జీమూతమందలి చాటి 

కలు మెడలో భుజంగములు గాగ 

ర_క్షవర్లపుముదిరంబు పచ్చిగజాజి 

నంబుతో ను _త్తరీయంబు గాగ 

పనువుతో గూడి (తివర్ణ ౦పు చాఅల 

మబ్బు బెబ్బులితోలుమడత గాగ 

వగు వర్ణ చి తముగను పాళ్చాత్యాళ 

కాండవంబు సేయ దట్టి గట్టి 

అటుగం దిరిగి చూచు నధ్వరధ్వంసి యీ 

శానమూా ర్తి వెన్ను చాయరూపు. 266: 
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అమవసఅండ చూచుకొని అంధతమం బది యెంత మించెనో 

కొమముగ( నంతమించినవికాంతిలి చుక్కలు, నెంత మించినన్ 

శమితము కాద చీకటి,శ శాం కుని కాంతియు(జుక్క య య్యొ,పం 

ద మదికి. గృష్టవకమె సదా, అది త్యాగికి శుక్ల వక్షమే, 269 

'కొకొరొకో' యను కూతయు 

కుక్కరొకో ! వేను గాగ కుచ్చిత మనుచున్ 

వక్కాణించును కొందణి 

క క్చాతులకు. |బొదు పొడుచు నద్దమశేయిన్. లి ది ది 
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